Vi fyller 2 år!

Valåret
2018

Seko på 1:a maj!
– extra banderoll i årets stora
demonstrationståg!

Årets
Ungdomsträff!
”Framtiden kan verka hopplös
men – det är människan som
skapar den!”
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LO-facken är en lokal viktig kraft både för
facket och det lokala samhällets utveckling!
LO-facken har en otroligt viktig roll,
ute i länets alla kommuner, när det
gäller den lokala utvecklingen och
vilket fokus den skall ha!
Målet för trygga jobb, rätten till heltid
och schyssta upphandlingar är endast
aktuellt när vi riktar banan åt det
hållet!
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Linda Pettersson
handläggare
LO-facken
LO-distriktet i
Stockholms län

Linda Pettersson kommer från början ifrån
Kommunal, där hon arbetade som RSO
(regionalt skyddsombud), arbetsmiljösamordnare och fackpolitiskt ansvarig. Sedan
oktober 2017 arbetar hon som handläggare
med ansvar för LO-facken i kommunerna,
på LO-distriktet i Stockholms län.
Arbetet med LO-facken är inte bara viktigt
– det är också ett väldigt roligt sätt att nå
ut till människor på. När man som facklig
representant agerar på gator och torg, så
blir folk ofta intresserade, medans många
har en trött syn på det politiska samtalet.
LO-facken är en organisation som i allra
högsta grad är politisk, men det är ofta inte
det första omgivningen tänker på.
Det finns 12 stycken LO-fack runtom i
Stockholm. Organisationen består av en
grupp fackliga som antingen bor eller arbetar i området där LO-facket finns. Denna grupp arbetar idéellt i det lokala området
med fokus på LO-distriktets huvudfrågor;
Trygga jobb, Rätten till heltid och Schyssta
upphandlingar.
Gruppen skall samverka med den lokala
partiorganisationen, i utåtriktade aktiviteter
och kommunevenemang. Likaså med lokala
arbetsplatser inom LO-kollektivet.
Geografisk, tvärfacklig bas som möter
människor i deras verklighet lokalt!
Flera kommuner saknar ett LO-fack, så det
behövs betydligt fler lokala fackliga hjältar
som kan tänka sig att arbeta idéellt för ett
humanare närområde med facklig fokus.

LO-facken gör stor skillnad i valrörelsen!
Nu i valtider ligger såklart fokuset
extra på fackpolitisk samverkan och
att få igenom ett rött styre – lokalt,
regionalt och rikstäckande. LO-fackens
representanter skall därför gå LO´s utbildning ”Vinna val” och alla som kan
och vill får sedan sitta i LO-distriktets
ringcenter i Fackens hus i Solna. Där
ringer man till fackliga medlemmar
– med uppmaning om att rösta, samt
informera om de risker vi står inför.
LO-facken behövs och har en otroligt
viktig roll, där du som arbetar eller bor
inom en kommun är viktig och gärna
får bli aktiv!
Vill du bli aktiv i ditt LO-fack, eller
vill du vara med och starta upp ett
LO-fack i din kommun – kontakta
Linda Pettersson på LO-distriktet i
Stockholms län;
072-450 06 61
linda.pettersson@lo.se

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Montage av digital medlemskampanj
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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De områden som saknar ett LO-fack får
istället samarbeta med ett närliggande
LO-fack. Stockholm är stort, så detta kan
innebära att det geografiska avståndet
blir stort.
Arbetet sker på kvällar och helger och
vid större evenemang och aktiviteter går
det att äska pengar ifrån LO-distriktet.
Lindas roll är att samordna dessa
grupper, förstärka deras arbete, förstärka förståelsen kring basens vikt och
att ha kul tillsammans! Hon har ständig
kontakt med de 12 LO-facken och kordinerar arbetet – ser efter vad som behövs
och bistår med sin egen arbetsinsats. Ett
mål är även att samköra tillsamamns med
de lokala fackförbundsavdelningarna och
deras aktiviteter.
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Vad gör egentligen Facket?
Vad säger och gör egentligen mitt
fackförbund, efter att jag kontaktat
dem? Vad och när får min arbetsgivare veta att jag har ringt till facket?
Vem kan se att jag är medlem i
facket?
När medlemmar ringer till oss så vågar
många inte riktigt säga rakt ut vad
man egentligen vill och undrar. Många
gånger kan man höra på tonen och
rösten att medlemmen, i andra änden
av luren, har något mer att säga men
tvekar av någon anledning.
Ofta när vi använder meningar som
”Jag skall kolla det och återkommer
sedan” eller ”Jag måste höra med en
kollega/kolla i registret” så blir ganska
så många medlemmar oroliga. Man vill
antingen avsluta samtalet eller försäkra
sig om att ens arbetsgivare inte får någon
som helst vetskap om detta!
Det råder ingen tvekan om att på tok
för många medlemmar är oroliga för
vad som egentligen händer när man tar
kontakt med sitt fackförbund!
Hur fungerar det egentligen?
Som medlem betalar du en avgift för
att kunna få hjälp och stöd, vid behov,
men också för att vara med för att stötta
kollektivet och dess framtida utveckling!
Vi har fri förenings- och organisationsrätt i Sverige – vilket innebär att arbetsgivare och arbetstagare har rätt att tillhöra
en organisation och att vara aktiv inom
den. Arbetsgivare har ingen rätt att få
veta vilka anställda som är medlemmar
i facket och man får heller inte särbe-

Var inte orolig!

handlas för att man är medlem i facket.
Såkallad föreningsrättskränkning.
Facket är alla vi som är medlemmar i
facket och för att förenkla arbetet finns
det förtroendevalda och anställda som
hjälper och företräder medlemmarna
på olika sätt.
När du, på något sätt, tar kontakt med
Seko så involveras endast de parter man
kommer överens om. Alla de diskussioner
som förs – oavsett om det handlar om
medlemsavgift, kursanmälan, felaktig
lön eller försäkringar så registreras detta
i våra olika register. Anledningen till det
är för att det annars blir omöjligt att
komma ihåg, nästa gång du tar kontakt,
vad som tidigare sagts eller gjorts.
Alla handlingar som har med medlemmarna att göra är sekretessbelagda och
inget som någon utomstående kommer
åt, överhuvudtaget!
Tyvärr verkar många tro att när man
som medlem kontaktar sitt fackförbund, för att till exempel ställa frågor
om sin arbetsrätt/företag/arbetsgivare,
så skickar vi iväg information om detta
till den berörda arbetsgivaren. Så fungerar det inte – det är helt fel!

Kom ihåg att det råder fri föreningsrätt
i Sverige och att vi har något som kallas
PUL (Personuppgiftslagen) och snart
även GDPR (General Data Protection
Regulation). Så att ”skvallra” för din
arbetsgivare hur som helst vore till och
med olagligt.
Enda gången ditt fackförbund tar
kontakt med din arbetsgivare är efter
samråd med dig. Till exempel om du
bett oss att driva ett ärende åt dig, där
Seko behöver förhandla med din arbetsgivare. Exempelvis om du har fått en
felaktig lön och ber en ombudsman att
förhandla om detta för dig.
Så fortsätt att ringa, maila, messa,
chatta och ställ frågor face to face – du
betalar för den rätten!
Seko Direkt 0770-457 900
sekodirekt@seko.se
Seko Stockholm 08-454 84 00
stockholm@seko.se
Klubb 210 Stockholm 08-35 06 30
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Klubb 203 Norrköping 070 265 97 75

cassandra.sekovagoanlaggning@gmail.com
08-35 06 30

V & A Stockholm & Norrköping
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AGI – Arbetsgivardeklaration
– på individnivå!

AGI – såkallad Arbetsgivardeklaration, med individuppgifter,
träder i kraft för företag som
ingår i branscher med krav på
personalliggare!

ma sätt som arbetsgivardeklarationen
görs idag. Rapporteringen skall vara
inne hos Skatteverket senast den 12:e
månaden efter att lönen har betalats ut.
Skatteverket har tagit fram en
Rättslig Vägledning för rättningar, för
justering vid felaktiga utbetalningar.

Både arbetsgivardeklaration och
kontrolluppgifter skall rapporteras
in till Skatteverket.

Är ditt lönekontor eller ditt företags
lönesystemsleverantör redo för de nya
reglerna?

Från och med den 1 juli i år startar
processen med införandet av arbetsgivardeklaration (AGI) med individuppgifter. Det första steget i denna process,
som kommer att vara klart år 2019, gäller
för de företag med minst 15 personer
anställda – i branscher med krav på
personalliggare. Dessa företag kommer
att rapportera arbetsgivardeklaration
och kontrolluppgifter till Skatteverket.
Från och med den 1 januari år 2019
kommer sedan alla företag att rapportera sina anställda – kontrolluppgiften
kommer inte längre att skickas in för de
anställdas lön till Skatteverket.

Srf Lönsam är en samverkan mellan
Srf konsulterna och Sveriges ledande
lönesystemleverantörer. Skatteverket
har haft ett nära samarbete med dem,
sedan år 2016, inför detta projekt. De
menar därför att lönesystemleverantörerna har haft bra förutsättningar
för att kunna säkerställa införandet av
AGI på individnivå. Men de uppmanar
ändå företag att ta kontakt med sin
lönesystemleverantör för att se att detta
ligger i fas.
Varför inför man detta?
Rörligheten på arbetsmatknaden ökar
och därmed även den enskilde individens behov av insyn i att arbetsgivaren
redovisar varje månad – både lön och
skatteavdrag. Det blir även lättare att
komma till rätta med skattefusk och
osund konkurrens. Tanken är att denna
lagändring skall vara ett verktyg för att
försvåra svartarbete.
Företagen skall inte längre rapportera
in bruttolön och avdragen skatt i klumpsummor via arbetsgivardeklarationer

När AGI har införts behöver inte längre
arbetsgivaren skicka ut de kontrolluppgifter man tidigare skickat ut till de anställda. Informationen på lönespecen
kommer att vara det underlag den
anställde får. Däremot så kommer man
som anställd att kunna se de uppgifter
arbetsgivaren har inrapporterat, på
Skatteverkets hemsida – under Mina
sidor.
AGI på individnivå lämnas in på sam-
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och först efter årets slut redovisa för
varje enskild anställd. Istället kommer en
individuell inkomst- och skatterapportering att ske varje månad, vilket gör att det
snabbare går att upptäcka eventuella fel.
Den kontrolluppgift, som tidigare skickats ut vid årskiftet, kommer endast att
finnas kvar för uppgifter om exempelvis
pensioner, räntor och utdelningar.
När AGI trätt i kraft helt och hållet
kommer det även att bli möjligt för bland
andra Försäkringskassan, Migrationsverket, A-kassor och Arbetsförmedlingen
att hämta individers uppgifter från den
månatliga arbetsgivarrapporteringen
hos Skatteverket. Detta för att underlätta dessa myndigheters möjligheter
till kontroll.
Bra eller dåligt?
Med denna lagändring förtydligas
kronan kopplad till enskild anställd.
Varje arbetstagare kommer att kunna
följa arbetsgivarens redovisningar, varje
månad. Eventuella fel kan därmed upptäckas betydligt fortare än tidigare och
korrigeras omgående.
Som anställd får man ökad insyn i
sina egna uppgifter.

Text och montage:
Cassandra Solback
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Gå i 1:a maj-tåget för Framtiden!

Snart är det än en gång dags för 1:a maj och därmed arbetarrörelsens dag
med demonstration och festligheter! I år är det heller inte vilken första
maj som helst, då det är valår!

Seko Stockholm kommer i 2018 års första
maj-tåg att ha med två banderoller!
Banderollen om fortkörningsåtgärder
vid vägarbeten ”Sänk farten!”.
Och en helt ny banderoll med fokus på
arbetskläder och omklädningsrum för
kvinnor ”Kvinnor i branschen”.

Seko har såklart en plats i tåget och Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggning har precis som vanligt en egen sektion i detta led i demonstrationståget!
Detta år kommer Stockholmsklubben även att utöka med en banderoll.

Vi önskar att så många Sekoiter och
gärna även andra fackliga hjältar och
kollegor kan vara med och demonstrera
denna viktiga vårdag!
Ta med dig vänner, familj och kollegor
och slut upp tillsammans med oss på
Nickes Pub eller i Humlegården
tisdagen den 1:a maj!

Första maj infaller detta år en tisdag. I enlighet med traditionerna så kommer vi
även denna gång klockan 11:00 att samlas på Nickes Pub på Barnhusgatan 8 för
att inta sillfrukost tillsammans med Seko Stockholm och Seko-Sossen.
Sedan går vi tillsammans över till Humlegården för samling klockan 13:00.
Demonstrationståget avgår sedan klockan 14:00 under parollen”Tillsammans
för trygghet”, för ett mer sammanhållet Sverige, tryggare arbetsliv och jämlika
städer. Årets arrangemang i Stockholm kommer att präglas av både vilja och kamp
blandat med traditioner och nya inslag.
Tåget anländer sedan vid LO-borgen och Norra Bantorget där årets huvudtalare
är Socialdemokraternas partiordförande, tillika Sveriges statsminister Stefan Löfven.
Talar gör även Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård.
Program för dagen:
11:00 Sillfrukost på Nickes Pub
13.00 Samling i Humlegården
13.40 Orkestrarna värmer upp med vårsånger
13.50 Scenprogrammet på Norra Bantorget inleds
14.00 Demonstrationståget avgår från Humlegården till Norra Bantorget
14.00-15.00 Nina Wadensjö och Anders Bergerus samtalar från scen på Norra
Bantorget. Love Antell uppträder.
14.40 Demonstrationståget anländer till Norra Bantorget.
cirka 15.00 Tal av Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård
cirka 15.10 Tal av Stefan Löfven
16.00 Avslutning

V & A Stockholm & Norrköping
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Student 2018 samt årets
Ungdomsträff!
Snart är det dags för landets alla
treors att ta studenten! Efter ett,
kanske välbehövt, sommarlov eller
en tids sommarjobb väntar arbetsmarknaden och ett fullständigt
medlemskap i Seko!

att få ett anställningsbevis – oavsett
hur lång eller kort anställningstiden är.
Lön får endast utbetalas i pengar
och detta skall ALDRIG ske kontant!
Se till att du får lönespecifikation samt
semesterersättning. När ditt sommarjobb sedan lider mot sitt slut, se då till
att få arbetsgivarintyg och referenser.
Detta är oerhört bra underlag att ha
för kommande arbeten.

Snart har redan första halvan av 2018
gått – vilket för många av Seko Väg
& Anläggnings medlemmar innebär
att man snart tar studenten! Skolan är
avklarad – sommaren och vuxenlivets
frihet bara väntar på en!
Att ha gått klart skolan och fått ta
studenten är verkligen något att fira,
vara glad och stolt över! Det finns ett
talesätt som lyder ”Idag tar vi studenten
– imorgon är vi arbetslösa!”. Det kanske
inte är det mest peppande talesättet,
men vad det egentligen innebär är att
Nu börjar allvaret – nu börjar vuxenlivet!
Studenten efterföljs av, kanske ditt
livs sista, sommarlov – om så är ditt
fall, ta då vara på det när det väl faller
in! Att vara vuxen hinner du vara resten
av ditt liv.
För väldigt många, men långt ifrån
alla som önskar, efterföljs studenten av
sommarjobb. Se då till att du verkligen
göra rätt arbetsuppgifter och inte åker
på att få utföra sådant som egentligen
inte ingår i arbetet. Se till att du får ett
anställningsbevis – det är ditt kvitto på
att du har en anställning. Det är lag på

Har du kanske redan en anställning
som väntar på dig direkt efter studenten
eller i höst?
Många av de elevmedlemmar vi träffar
under sista året på gymnasiet, har redan
ett jobb och en anställning som väntar
på dem efter gymnasiet och studenten.
Detta är en oerhört rolig utveckling i vår
bransch och det innebär även att väldigt
många av branschens elevmedlemmar
blir kvar i yrket och därmed även som
fullständig medlem i Seko.
Under skoltiden har du och dina
klasskamrater haft förmånen att vara
elevmedlem – alltså gratis medlem i
din branschs fackförbund Seko. Detta
då dina framtida kollegor i branschen
tycker att det är viktigt att du och andra
framtida yrkesarbetare och kollegor
är med och betalar och kämpar för
en fortsatt bra, human, modern och
utvecklande bransch. De har betalat
för ditt fackliga medlemskap under
din skoltid, för att du skall ha känt dig
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välkommen i facket, haft möjlighet att
kunna ställa frågor till Sekos ombudsmän, samt fått inblick i Seko och det
fackliga medlemskapet.
När du slutar skolan och börjar arbeta
är det viktigt att du blir en såkallad fullständig medlem. En betalande medlem
som har tillgång till hela det fackliga
medlemskapet – som är med och stöttar
branschen och kollektivavtalet.
Om du inte själv hör av dig till Seko
för att ändra ditt medlemskap från
elevmedlemskap till betalande medlem,
så behöver du inte vara orolig! Efter
sommaren kommer du att få hem ett
brev om det fackliga medlemskapet,
med uppmaning om att bli fullständig
medlem.
Som ung medlem, under 30 år, bjuds
du årligen in till Ungdomsträff!
Som ung medlem i Seko Stockholm
klubb 210 Väg & Anläggning bjuds
du även årligen in till Ungdomsträff.
I år äger den rum fredagen den 18/5 i
Stockholm city. Förmiddagen ägnas åt
givande, och viktig, facklig information
– efter lunch besöker vi Laserfortet. Vi
står för din lön denna dag!
Är du ledig ifrån skolan detta datum
så är du välkommen att anmäla dig!
Arbetar du, behöver du söka ledigt
senast 14 dagar innan!
Text och montage:

V & A Stockholm & Norrköping

2018-04-17 16:15:24

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
stockholm@seko.se

Kontakt med din klubb:
Seko Stockholm väg & anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon: 08-35 06 30
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

V & A Stockholm & Norrköping
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