E210 1 år!

Dina krafter behövs
för att förstärka
kollektivet!
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Ger aldrig upp kampen om allas
lika värde och rätt!
Gabriella Lavecchia, född och uppvuxen i Stockholm, är Sekos vice
ordförande sedan kongressen i våras.
Hon är en mamma med vardagsbekymmer och glädjeämnen precis som
vem som helst. Men hon är även en
sak till, nämligen förbannad. Arg över
arbetslöshet, timanställningar, rasister,
skattesmitare och usla arbetsgivare.
Arg över arbetsplatsolyckor, diskriminering, orättvisor, mobbning och fördomar.
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Det är inte så att jag går runt och kokar
av ilska direkt, det vore att ta i. Men jag
kan inte heller känna att det är läge att luta
sig tillbaka så länge inte alla människor
behandlas likvärdigt. För det gör de ju inte.
Behandlas likvärdigt alltså – och det gör
mig förbannad, lika mycket nu som när jag
var barn. Då tyckte jag att vissa lärare gav
några elever alla chanser i världen, medan
andra fick kämpa orimligt hårt på grund
av omständigheter de knappast valt själva.
Man väljer ju inte sina föräldrar, sitt
utseende, sin uppväxtmiljö eller eventuella
dolda funktionsnedsättningar. Det visste
jag redan då, och jag ser det ännu tydligare
nu när jag själv har barn.
Lika förbannad och arg var jag i slutet på
00-talet när alliansen gjorde flera stora förändringar i A-kassan som fick fullständigt
förödande effekt för Sveriges arbetare och
fackföreningsrörelsen. Under ett par år så
förlorade de svenska A-kassorna nästan en
halv miljon medlemmar.
Att bli arbetslös kan vara illa nog, men
att på köpet göras fattig, ja det är en skam
för ett land som vårt. Att behöva sälja allt
man äger för att förhoppningsvis få rätt till
socialbidrag då A-kassedagarna tagit slut
allt för fort. Rimligt? Nej det är det inte.
Jag blir fortfarande förbannad när jag
tänker på hur skevt systemet är idag, när
ungefär en femtedel av alla arbetare saknar
en fast anställning. När cirka 20 procent

Hela vårt system är ju uppbyggt utifrån
att man har en fast anställning med en
jämn och trygg lön. Annars kan man
bara drömma om att kunna ta lån på
banken, få semester, sjuklön eller vård
av barn. De riskerna och smällarna får
arbetarna ta själva, medans arbetsgivarna tar hela vinsten och hela makten.
Så jag erkänner – jag är fortfarande
arg, men idag vet jag vad jag ska göra
av min ilska och frustration. Istället för
att skälla på folk, veva om orättvisor
och kämpa ensam i motvind så har jag
lärt mig att bestående förändring fixar
vi tillsammans.
Genom att gå ihop, peka på problemen, kavla upp ärmarna, kräva det vi
rimligen har rätt till och jobba hårt för
att nå dithän.
Vissa frågor jobbar vi bäst med i facket
genom att förhandla med arbetsgivarna
– andra saker behöver vi politiken till.
För visst går det! Jag ger aldrig upp
arbetet för alla människors lika värde
och rätt, så är det bara.
Kampen kan förstås ta sig olika uttryck men den är värd att ta, jag lovar.
Jag skulle till och med säga att med lite
ilska, en nypa envishet, en stor portion
nyfikenhet och ett gigantiskt lass humor,
kan man komma långt här i världen.
Bara man aldrig glömmer vem det är
man kämpar för.
Gabriella Lavecchia, vice ordförande i Seko.
Stockholmare, trebarnsmamma,
socialdemokrat och en riktig muntergök men inte nödvändigtvis i den ordningen.

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Arbete i Stockholms innerstad
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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av vårt kollektiv inte vet hur länge de
kommer att ha en lön att leva på. Vissa
får betalt timme för timme, andra vecka
för vecka, och några månad för månad.
Men sammantaget har de gemensamt
att de aldrig riktigt vet hur länge de
kan betala hyran, behålla bilen eller låta
ungarna gå kvar i fotbollsskolan. Hur
orättvist är inte det?
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Snart kommer mörkret –
höst och vinter pågång...
Ung-utbildningar att gå under årets slut
– kanske är du även anmäld till LO´s
populära Ungdomsforum ute på Runö
i slutet av november?
Läs mer om Fackliga utbildningar för
dig på LO.se.
Vi mäter gärna hastigheten längs din
arbetsplats!
Det är alltid oerhört viktigt att sänka
farten och vara extra varsam när man
kör förbi en vägarbetsplats – det vet vi
som tillhör branschen, men långt ifrån
alla som passerar våra arbetsplatser!
När kylan och mörkret tar vid är
det många gånger ännu viktigare att
vara varsam i trafiken för allas säkerhet – främst för dig som arbetar längs
vägkanten! För att förbättra arbetsmiljön och få till en säkrare och tryggare
arbetsvardag längs vägarna, kan hastighetsmätning vara en bra början!
Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning mäter ständigt hastigheten
längs medlemmars arbetsplatser. Vill du
att vi besöker dig och mäter hastigheten
längs din arbetsplats? Kontakta oss så
styr vi upp detta!

Foto: Roger Isaksson

Hösten har kommit och den gröna
naturen ändras till olika färger i
olika nyanser! Produktionen är
åter i full gång och det finns gott
om arbete i branschen, runt om
i landet. Efter höstens färgpalett
väntar en mörk och eventuellt kall
vinter följt av snö.
Det är oerhört svårt att veta när vintern
kommer – hur lång den kommer att
vara och hur mycket eller lite snö det
kommer att komma. Det enda man
vet är att vintern kommer – förr eller
senare.
Än så länge är det gott om jobb i Stockholm och i många andra delar av landet.
När snön sedan faller, minskar arbetet

för många och då är det ett utmärkt
tillfälle att till exempel passa på att gå
en facklig utbildning!
Passa på att gå facklig utbildning
under vinterhalvåret – centralt eller
lokalt!
För förtroendevalda så börjar det nya
året med den populära kursen Insikter,
medans 2017 avslutas med en Jämställdhetsutbildning, en bolagsstyrelseutbildning, och grundutbildningen för
försäkringsinformatörer.
För dig som medlem, utan förtroendeuppdrag, finns utbildningen Medlem
i Facket samt Facket och Samhället att
gå under hösten och slutet av år 2017.
Och för dig under 30 år finns LO´s
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Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning
08-35 06 30
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
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Träff för branschens kvinnor
– Nätverk, diskussioner följt av riksdagsbesök

På 1970-talet var vi två stycken
kvinnor. På 1980-talet var vi fyra
stycken kvinnor. På 1990-talet
var vi nio stycken kvinnor. Mellan
2000-2010 var vi 33 stycken kvinnor.
År 2016 var vi 123 stycken kvinnor.
Idag är vi 136 stycken kvinnor
i Seko Stockholm Klubb Väg &
Anläggning.
Stockholmsklubben har aldrig tidigare
haft så många kvinnliga medlemmar
som nu – ändå är 136 en på tok för låg
siffra om man jämför med helheten på
cirka 3 800.
Även fast antalet kvinnor i branschen
ökar, så ökar inte totalsiffran speciellt
mycket i längden – många väljer nämligen att lämna branschen. För att ta reda
på varför, och för att påbörja ett lokalt
nätverk mellan kvinnorna på de olika
företagen, bjöd Stockholmsklubben in
till en dagsträff!

Sekoiten och riksdagsledamoten Teres Lindberg guidar runt i bland annat
”Kvinnorummet” i Sveriges Riksdag.
anställer vi kvinnor om de ändå inte
kan jobba?”
Dagen bjöd på många bra och givande
diskussioner – alltifrån attityder och
brist på arbetskläder, till ren diskriminering och sexistiska komentarer.
Det gick att konstatera att utvecklingen har gått framåt, men att det är
en lång väg kvar innan vi når målet –
en jämställd bransch. Det gick även att
konstatera att det kan skilja sig en hel
del från företag till företag, när det gäller
hur långt man kommit i jämställdhetsarbetet. Oavsett hur det ser ut- och hur
det fungerar på olika företag, så var
gruppen överens om att det är viktigt
med ett lokalt samarbete och ett starkt

Stockholmsklubben bjöd i början av
september in sina kvinnliga medlemmar till en dagsträff för att påbörja
ett lokalt nätverk. Huvudfokuset låg
på diskussioner kring hur branschen
upplevs, vilka eventuella problem som
finns, samt hur vi kan gå tillväga för att
utveckla branschen och arbetsvardagen.
”Vi söker inga kvinnor”, ”Varför

nätverk medlemmarna emellan.
Ingen skall behöva lämna branschen
på grund av genus eller att man väntar
barn.
”Fler sådana här träffar önskas, 1-3
gånger per år!”
Efter förmiddagens diskussioner och
genomgång av det nya avtalet, samt försäkringarna blev det lunch i Riksdagens
lunchrestaurang. Efter lunchen, som
bidrog till ännu fler diskussioner, bjöd
Stockholms enda riksdags-sekoit på en
rundvandring i Riksdagen med fokus
på fackpolitiska frågor och kvinnor i
politiken.
Dagen hölls av klubbens kvinnliga
anställde, klubbens kvinnliga styrelseledamot, och klubbens kvinnliga ombudsman. Seko Stockholms nya orförande,
som är den första kvinnan på den
posten, deltog genom ett filmklipp gjort
för denna dag.
Utvärderingen visade på att dagen
upplevdes som för kort och att dagen
i övrigt varit stark, givande, rolig och
underbar. I gruppen väcktes det hopp,
framtidstro, inspiration och glädje.
Man upplevde gemenskap och ett
jävlaranamma! Stockholmsklubben
har redan diskuterat om fler träffar
framöver!
Text och foto: Cassandra Solback

Ombudsmannen Sandra Lindström berättar hur det är att vara ombudsman i
en mansdominerad bransch.
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Du har väl inte glömt att du
är försäkrad via avtalet och
medlemskapet?
Som anställd på ett företag med
kollektivavtal är du försäkrad
på de flesta sätt du kan behöva!
Ansvaret att känna till detta samt
ha koll på hur man går tillväga
för ersättning, ligger på dig som
anställd – inte på arbetsgivaren.
Som medlem i facket har du även
en hel del försäkringar som skyddar
dig på fritiden! Ett gemensamt beslutat baspaket ingår – det du eventuellt behöver utöver det, ansvarar
du själv för att teckna till.
Det kan verka något tjatigt det här med
de kollektivavtalade försäkringarna hos
AFA, samt medlemsförsäkringarna hos
Folksam. Men faktum är att det ännu är
på tok för få som ansöker om de pengar
de faktiskt har rätt till!
Den absolut mest klassiska tanken
innan ett försäkringsärende påbörjats
är ”Äh, jag dog ju inte av det så det är
väl inte så farligt!”. Farligt eller inte så
finns det ingen rimlig tanke till varför
du skall tacka nej till det du faktiskt
avstått lön för att få! När du köper en
ny mobil så skulle du aldrig acceptera
att den hade skador när du öppnar
förpackningen – du har ju betalat för
en helt ny! Men när det kommer till ens
egen kropp och själ och dess skador samt
eventuella men, så är det plötsligt inte så
viktigt längre – även fast du betalat för
att få vara hel och kry!
Du avstår varje år lön för att vara försäkrad. Hämtar du inte ut den ersättning
du har rätt till, så tackar du nej till dina
egna investerade pengar!
I kollektivavtalet ingår det en försäkring vid sjukskrivning, vid arbetsskada,
vid uppsägning på grund av arbetsbrist, om du avlider i yrkesverksam
ålder, vid föräldraledighet – samt en

avtalspension.
Har man varit sjuk mer än 14 dagar
i rad så skall man anmäla detta till AFA
för att kunna få 10 procent extra i sjukpenning, samt inbetalt avtalspension.
Har man skadat sig på jobbet i form
av ett olycksfall i arbetet, färdolycksfall
till eller från jobbet, eller fått en arbetssjukdom så skall detta registreras på
jobbet, helst hos läkare, och via AFA.
Om du är minst 40 år fyllda och
skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist så kan du, genom AFA, ha rätt till
ett avgångsbidrag (utöver A-kassa och
inkomstförsäkring) som gör omställningen mildrare.
Om du (eller närstående till dig på en
arbetsplats med kollektivavtal) skulle
avlida i yrkesverksam ålder så kan de
anhöriga ha rätt till ett försäkringsbelopp genom livförsäkringen hos AFA.
När du är föräldraledig så kan du
anmäla detta hos AFA för att få 10
procent extra i föräldrapenning och
inbetald avtalspension.
Samtliga avtalsförsäkringar är avtalspensionsgrundande, vilket innebär att
när du ansöker om något du har rätt
till så får du inte bara en procentiell
ersättning, utan även en insättning på
ditt pensionskonto. Du har själv möjlighet att bestämma hur dessa pengar
skall förvaltas – och vart.
För att lättast få fram rätt anmälningsblankett hos AFA går du in på lo.se
--> Facket Försäkrar --> Kollektiv-Avtal-O-Mat och klickar sedan på den
försäkring du vill ansöka om ersättning
ifrån.
Som medlem i Seko har du försäkringar
som gäller på fritiden!
Ingen skall behöva välja mellan att ha
råd att vara med i facket eller att ha råd
att vara försäkrad – därför ingår det en
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del försäkringar (hos Folksam) i ditt
fackliga medlemskap. De 14 förbunden
inom LO har gemensamt tagit fram ett
försäkringspaket som varje förbund
sedan valt försäkringar ur.
Som medlem i Seko ingår en olycksfallsförsäkring som skyddar dig på
fritiden – du kan också medförsäkra din
partner. Du har en inkomstförsäkring
som kompleterar den ersättnng du får
ifrån A-kassan om du är arbetslös. Samt
en barngrupplivförsäkring.
Tackar du inte aktivt nej så uppgraderas din olycksfallsförsäkring till ett
högre ersättningsbelopp för medicinsk
invaliditet. Denna försäkring medförsäkrar även din äkta hälft. Det tecknas
även en sjuk- och efterlevandeförsäkring. Du får även en juristförsäkring
vid namn Help.
Man har valt just dessa försäkringar då
dem är några av de vanligaste man kan
behöva. Men alla människor behöver
olika försäkringar – allt du kan tänkas
behöva finns att uppgradera till hos
Folksam. Till exempel hemförsäkring, barnförsäkring, bilförsäkring
och seniorförsäkringar – ifall du som
medlem passerat 60 år.
För att få hjälp med att bli rätt försäkrad har du rätt till ett gratis möte
med facklig rådgivare på Folksam –
kontakta din klubb för bokning!
Text: Cassandra Solback
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Avdragsrätten återinförs!
Snart blir det återigen billigare att
vara med i något så självklart som
facket, när avdragsrätten för fackavgiften gör comeback!
År 2007 togs den fackliga avdragsrätten bort av dåvarande regering
– juli år 2018 återinförs den igen.
I ett helt sekel har det varit naturligt
att vara med i facket – men det senaste
decenniet kan det ha varit en kostnadsfråga för många!
År 1983 infördes skattereduktionen
för fackföreningsavgifter, som sedan
trädde i kraft året därpå. Det huvudsakliga skälet till denna reduktion var
för att skapa skattemässig jämställdhet
mellan arbetsgivares och löntagares
utgifter för respektive facklig organisationsverksamhet.
År 1991 beslutade den nya regeringen att avskaffa detta, vilket trädde
i kraft år 1993, vilket ledde till ett
medlemsras. Efter ytterligare ett regeringsskifte så återinfördes avdragsrätten
på nytt år 2002.
År 2007 beslutade Alliansregeringen
att än en gång avskaffa avdragsrätten
för fackföreningsavgiften! Detta ledde
till ännu ett medlemsras för svensk
fackförening. Ett ytterligare slag mot
Sveriges löntagare var att avgiften till
A-kassan höjdes kraftigt.

Decemberöverenskommelsen, som slöts
mellan riksdagens sex av åtta partier
år 2014, garanterade bland annat att
minoritetsregeringar skall få igenom
sin budget. Överenskommelsen, som
var tänkt att gälla i åtta år, upplöstes
redan efter nio månader.
För många är avdragsrätten för fackföreningsavgiften avgörande för ett
fackligt medlemskap. Man hoppas
på att avdragsrätten skall medföra att
anslutningsgraden ökar.
Som medlem får du tillbaka cirka 1 300
kronor per år!

Detta är en stor seger för Sveriges
löntagare!

Avdraget innebär en skattereduktion
på 25 procent av den sammanlagda
medlemsavgiften som betalats in på ett
år. Minsta avgiftsbeloppet för att kunna
göra avdrag för avgiften i deklarationen
är 400 kronor per år.
En Sekoit med en månadslön på
20 000 kronor kommer att få tillbaka ungefär 1 100 kronor per år.
Branschens minimilöner ligger högre
än så – tjänar man 26 000 och uppåt
blir summan man får tillbaka ungefär
1 300 kronor per år.
Detta gör att det generellt blir billigare att vara medlem i facket – men
det blir också betydligt mer rättvist än
vad det är idag. Nu är det nämligen så

I början av september i år gick regeringen ut med att från och med juli
nästa år skall fackavgiften återigen bli
avdragsgill i deklarationen! Förslaget,
som innebär en skattesänkning för
miljoner med fackligt anslutna, finns
med i höstbudgeten.
En ytterligare positiv förändring är
att en karensdag i A-kassan också skall
tas bort. Dessa två förslag ligger med
i Regeringens höstbudget. Enda skälet
till att detta inte skulle bli verklighet
skulle vara ifall riksdagen inte släpper
igenom höstbudgeten. Den så kallade
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att arbetsgivarna har möjlighet att göra
skatteavdrag, för delar av arbetsgivarorganisationens medlemsavgift. Man
har alltså gjort skillnad på part och
part – medlemsorganisation och medlemsorganisation!
Avdragsrätten för skattereduktionen
planeras att återinföras från och med
den första juli år 2018. Samtidigt skall
en karensdag i A-kassan tas bort, vilket
innebär att karensdagarna då sjunker
ifrån sju till sex dagar.
Röstningen om avdragsrätten görs i
vår, så först då går det att säkert säga
om detta blir verklighet eller ej! Redan
nu har två partier flaggat för att göra
motstånd.
Förslaget för detta finns med i budgeten, men beslutet dröjer till våren.
Enligt lag måste en skatteförändring
genomgå en remissrunda, men detta
hann man inte innan budgeten presenterades i slutet av september – därför blir
det istället separat votering kring detta.
”När vi är många hör fler våra röster.
För bra jobb med schyssta villkor. För
ett jämlikt Sverige!”
Text och montage: Cassandra Solback
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Lös korsordet – hitta det röda lösenordet!
Föregående nummers vinnare hittar du på www.sekosthlmva.se/skrift/tidningar
Skicka in ditt svar från meningsfältet under korsordet till:
cassandra.sekovagoanlaggning@gmail.com
eller: Seko Stockholm, Klubb Väg & Anläggning Box 1032, 171 21 Solna
Lösenord, namn, adress/e-postadress och arbetsplats.
Till den som lottas fram, med rätt lösning, skickas en facklig gåva.
V & A Stockholm & Norrköping
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Posttidning		

Begränsad eftersändning

Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den
nya adressen på baksidan

Avsändare:
SEKO Stockholm, Klubb väg & anläggning
Box 1032, 171 21 Solna

B

KLUBBEN
INFORMERAR...

Kontaka Seko Direkt
0770-457 900
När du har frågor som rör ditt jobb, eller
behöver personlig rådgivning.
Oavsett var du bor i landet når du oss alla
vardagar kl:08.00-18.00. Du kan också välja
att maila din fråga till oss på;
sekodirekt@seko.se

Din lokala avdelning och klubb:
Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna

Telefon 08 454 84 00 Fax 08 454 84 12,
stockholm@seko.se

Kontakt med din klubb:
Seko Stockholm väg & anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon: 08-35 06 30
Fax: 08 454 84 12,
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Hemsida: www.sekosthlmva.se
Facebook: Seko - Väg & Anläggning - Klubb 210
Instagram: Sekovagochanlg210
Twitter: @SekoVagochanlg
Facebookgrupp: Kvinnligt Nätverk Väg &
Anläggning
Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680
611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Telefon: 070-265 97 75
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