Vi fyller 2 år!

Valåret
2018
Fackliga
Sommarkorsord
PRIDE
2018

TREVLIG
SOM MAR!

Hur vill du ha framtiden?
Fackliga = förhandlare
Politiker = lagstiftare
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Sekoiter på valbara topplatser som
riksdagskandidater! – Fler fackliga i politiken
Få har väl missat att 2018 är ett
valår! Men varför lägger egentligen
Fackföreningsrörelsen sig i politiken?
För en del är detta en självklarhet – för
andra är insikten mera vag. För en del
handlar det mest om historia – men
vad handlar det om egentligen?
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Sekoiterna och
politikerna;
Kadir Kasirga,
Teres Lindberg
och Alexander
Lindholm

Arbetsmarknaden i Sverige styrs utav två
parter – arbetstagarna och arbetsgivarna.
Bägge parter är anslutna i olika organisationer – för arbetstagarnas del är det
den fackliga organisationen. Seko är en
arbetstagarorganisation. Parternas organisationer möter sedan varandra vid många
olika tillfällen. Till exempel vid förhandling
om anställda på en arbetsplats och vid
förhandling av nya kollektivavtal.
Dessa organisationer tillhör i sin tur
högre organisationer – för Sekos del är
det LO och LO´s motpart är sedan Svenskt
Näringsliv. Dessa motparter är i behov av
starka underorganisationer (fackförbund
för LO´s del) men också av politiskt gehör
inne i riksdagen, då man är beroende av
Sveriges rikes lag. Både LO och Svenskt
Näringsliv arbetar alltså genom riksdagen
och förhandlar med sina företrädare där.
LO med den röda sidan och Svenskt Näringsliv med den blå.
Fackliga politiker gör skillnad!
För att de fackliga frågorna skall få det
fokus dem behöver och förtjänar – för att
de lagar fackföreningsrörelsen ständigt är
i behov utav skall fortsätta att utvecklas,
behövs många fackliga politiker i de olika
parlamenten!
Seko Stockholm har tre kandidater, högt
upp på riksdagslistan – alltså på valbar
plats! Det är Kadir Kasirga, ursprungligen
från Kriminalvården. Teres Lindberg från
Posten och Alexander Lindholm från Telia.
Vinner Socialdemokraterna riksdagsvalet har alla dessa tre stor chans att bli
riksdagsledamöter!

Fokus på detta vid en seger!
Teres – Fortsatt utveckling av ordning
och reda på arbetsmarknaden. Nolltolerans mot ekonomisk brottslighet på
arbetsmarknaden. Det behövs en S-ledd
regering för att försvara löntagare på
svensk arbetsmarknad, kan tänka mig
ett brett samarbete i det syftet.
Alexander – Se till att schyssta villkor
gäller vid utstationerad och migrerad
arbetskraft. Arbetsgivare skall kunna
straffas vid lönedumpning.
Hoppas på en regering mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, om egen
majoritet inte uppnås.
Kadir – Trygga anställningar genom
ett tryggt LAS. Bort med hyvling och
allmän visstid! Heltid skall vara norm,
vilket också ökar tryggheten och förbättrar hälsan.
Hoppas på en regering mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, om egen
majoritet inte uppnås.
”Vi är det riktiga arbetarpartiet – det
finns inget annat arbetarparti!”

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Stockholmsklubbens Ungdomsträff
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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Kadir gick med i partiet år 1994
och facket 2000. Sedan 2015 är han
politiker i Stadshuset. Han är också
fackpolitiskt ansvarig i regionen. Bor i
Hässelby Villastad.
Teres gick med i partiet år 1993 och
facket 1992. Efter posttiden har hon
bland annat varit borgarråd i Stadshuset.
Sedan år 2011 är hon riksdagsledamot.
Bor i Bromma.
Alexander gick med i både partiet
och facket år 2006. Han har varit
ordförande för Seko Stockholm och
sedan år 2015 är han ombudsman på
Seko Stockholm, med ansvar för Teliabranschen. Bor i Bandhagen.
Kadir, Teres och Alexander har flera
års erfarenhet av fackligt arbete och är
djupt insatta i vikten av fackpolitiskt
arbete och samverkan.
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Njut av semestern – Trevlig
sommar!
Snart är det återigen dags att
använda sig utav den lag vi haft
sedan år 1977 och som svenska
folket använder sig utav mellan
den 1 juni och 31 augusti.
Detsamma gäller för E210, men
inte för det fackliga korsordet!;)

Våren lider mot sitt slut och högsommaren är påväg in, vilket för
väldigt många innebär några veckors
semester!
Den första semesterlagen kom år
1938 och gav alla anställda två veckors
semester. Den semesterlag vi använder
oss av idag har vi haft sedan år 1977.
Lagen ger den anställde rätt till semester – alltså betald ledighet och den reglerar
semesterår, semesterledighet, semesterlön
samt semesterersättning.
Ett semesterår löper från den 1 april
till 31 mars, efterföljande år. Motsvarande period, för det gångna året kallas
för intjänandeår. Om man, av någon
anledning, avslutar sin anställning
och har semesterdagar kvar att ta ut
så skall man ha semesterersättning för
dessa dagar.
Semesterledigheten omfattar 25 dagar
– oavsett om du har en tillsvidareanställning, projektanställning, deltidsanställning eller ett vikariat. Sjukdagar

under semesterperioden utgör inte
semesterdagar. Om din anställning
börjat efter den 31 augusti så har du
bara rätt till fem semesterdagar fram
till 1 april året därpå. Har du haft en
korttidsanställning på högst tre månader
och högst 60 timmar så har du inte rätt
till semesterledighet alls. Däremot så
har du rätt till semesterersättning för
anställningstiden.
Enligt lag är semesterlönen 12
procent av arbetstagarens lön för det
intjänade året – men kollektivavtalet
ger dig istället 13 procent.
Den som har rätt till mer än 20 dagar
semester har rätt att spara överskjutande
dagar under fem år och sedan ta ut dem i
en sammanhängande ledighet. Om man
måste vara tillgänglig för arbetsgivaren
under semestern så har man egentligen
beredskapstjänst och ska ha ersättning.
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Detta gäller också de som har förhandlat
bort sin rätt till ersättning för övertid
och beredskap.
Själva poängen med semester är att
man skall vila upp sig, njuta av sitt liv och
sin fritid med de man vill och önskar! Det
är hälsosamt att ha semester och sedan
år 1977 har vi rätt till fyra veckors
sammanhängande semester under juni,
juli och augusti.
Det är alltså 41 år sedan semesterlagen utvecklades! Mycket har hänt
sedan dess – kanske vore det på tiden
att modernisera den – kanske med sex
veckors semester? Vad tycker du?
E210 tar sommaruppehåll och är tillbaka
igen i augusti!
Våra tidigare nummer hittar du på
sekosthlmva.se
TREVLIG SOMMAR!
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Fler fackliga politiker i våra
parlament!
Text och montage: Cassandra Solback

Den som säger att politiska val
inte påverkar det fackliga arbetet
och arbetsmarknadens utveckling – den lever inte i en demokrati och den lever inte i Sverige.
I Sverige råder den Svenska Modellen
där arbetsmarknadens parter förhandlar fram spelreglerna på svensk
arbetsmarknad. Parterna påverkas
ständigt av politikers, demokratiskt
klubbade beslut!

23 Stefan Johansson, Målarna.
29 Dan Lind, Handels. 36
Lowisa Anderzon, Kommunal. 40

att säga upp. Därför vill bägge parter
ha sina kompisar/kollegor/företrädare i
de politiska parlamenten – ju fler desto
bättre! Detta så att dessa kan driva
parternas olika frågor och inriktningar.
För fackföreningsrörelsens del så
har man kämpat hårt med att få in så
många fackliga som möjligt på listorna.
Fackliga som kan driva fackliga frågor
i politiken!
Som svensk medborgare är det du
som bestämmer vem och vilka som
skall styra landet, landstinget och
kommunen. Är du inte svensk medborgare, men är medborgare i något
av EU´s medlemsländer eller Island och
Norge, så får du rösta i kommun- och
landstingsvalet där du är folkbokförd.
Likaså om du är medborgare i ett land
som inte är med i EU och inte är Island
eller Norge och har varit folkbokförd i
Sverige i minst tre år. Så ta vara på din
demokratiska rättighet och rösta den
9 september!

Lagar som MBL (Medbestämmandelagen), LAS (Lagen om anställningsskydd), AML (Arbetsmiljölagen), Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen,
Semesterlagen, Studieledighetslagen,
Föräldraledighetslagen etcetera, är
alla lagar med en enorm facklig kamp
bakom sig! Man kan tro att dessa lagar
funnits sedan begynnelsen och de är
därför lätta att ta för givna. Faktum
är att dessa lagar har stiftats mellan år
1974-1995 – alltså i modern tid!
Samtliga av dessa lagar påverkar
dagligen vårt arbetsliv och vårt privatliv. I dessa lagar finns inte bara demokrati utan även frihet, välmående och
hälsa. Själva poängen är att man skall
arbeta för att kunna leva – inte leva för
att kunna arbeta!
Vi har ett tvåpartssystem i Sverige
där arbetsmarknadens parter förhandlar fram regler, villkor och minimilöner
på den svenska arbetsmarknaden.
Bägge parter vill tjäna pengar, men av
olika utgångspunkter. Ena parten köper arbetskraft och andra parten säljer
arbetskraft – därför kommer vi aldrig
att tycka exakt likadant. Svårare än så
är det egentligen inte – om än lätt att
ibland glömma bort!
Bägge parter är i stort behov av vad
Sveriges rikes lag säger och på samma
sätt här så tycker man, ganska så ofta,
att lagarna skall säga helt olika saker
eller ha ett helt annat fokus! En klassiker är Anställningstrygghet kontra Lätt

Så här fungerar det:
Varje stad eller län i Sverige har en
riksdagslista – en lista du som bor i den
staden/länet får rösta på. Alla partier har
egna listor. På samma sätt har varje läns
landsting och varje kommun egna listor.
Det kan alltså skilja rejält på vilka som
styr, beroende på vart i landet man bor.
Regeringen styr hela landet, men inte
kommunerna eller landstingen i landet.
På Stockholms riksdagslistor finns
följande fackliga kandidater:
Stockholm stad (S);
7 Kadir Kasirga, Seko. 8 Teres Lindberg,
Seko. 13 Alexander Lindholm, Seko. 20
Mirja Räihä, Kommunal. 21 Bawer Kevir,
Handels. 22 Elinor Odeberg, Kommunal.
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Emmelie Renlund, Byggnads. 41
Daniel Carlstedt, Handels. 53 Hans Palmqvist, IF Metall. 45. Alexander Petersson,
Seko. 58 Cassandra Solback, Handels.
Stockholms län (S);
6 Leif Nysmed, Byggnads. 19 Sophia Andersson, LO. 34 Claes Thim, Elektrikerna.
39 Anette Pettersson, Kommunal. 40 Jonas
Forsberg, Kommunal.

För Norrköpings del så lyfter man
fram kandidaten för 6F; 11 Joe Mayer,
Elektikerna.

Man arbetar inte med fackliga på
listor på samma sätt i Norrköping som
i Stockholm – men det finns fler fackliga
på listan.
Här är hela riksdagslistan för Östergötlands
län (S);
1 Johan Andersson, Riksdagsledamot. 2
Teresa Carvalho, Riksdagsledamot. 3 Johan Löfstrand, Riksdagsledamot. 4 Eva
Lindh, Skolkurator. 5 Mattias Ottosson,
Riksdagsledamot. 6 Erica Nådin, Lärarstudent. 7 Elias Georges, Lokalsamordnare. 8
Anna Johansson, Kommunalråd. 9 Mattias
Geving, Ekonom. 10 Maria Johansson Gray,
Folkhälsosamordnare. 12 Lisa Nåbo, Ombudsman. 13 Mats Annerfeldt, Ingengör. 14
Camilla Egberth, Kommunalråd. 15 Johan
Kollberg, Lärare. 16 Ann-Charlott Bäckman,
Yrkeslärare. 17 Lars Beckman, Svetsare. 18
Madelaine Vilgren, Förbundssekreterare. 19
Jasmin Cosic, Industriarbetare. 20 Nhela
Ali, Modersmålslärare. 21 Lars Ellmark,
Civilingenjör. 22 Maria Sayeler, Juriststudent.
23 Jonatan Hermansson, Pressekreterare. 24
Süreyya Kurdi, Biblioteksassistent. 25 Ted
Starkås, kommunalråd. 26 Ulrika Jeansson,
Kommunstyrelseordförande. 27 Christoffer
Hagström, Statsvetare. 28 Fia Storkull,
Politisk sekreterare. 29 Miko Månsson,
Lagerarbetare. 30 Anne-Lie Liljedahl, Arbetsmarknadshandläggare. 31 Peter Frejhagen,
Verksamhetsledare. 32 Rita Lundin Eklund,
Redovisningskonsult. 33 Tuula Ravander,
Redovisningskonsult.

V & A Stockholm & Norrköping

2018-06-01 16:41:57

Årets Ungdomsträff – givande
diskussioner & teamwork!

Seko Stockholm klubb 210 Väg
& Anläggning har arrangerat sin
tredje Ungdomsträff, där klubbens
unga bjöds in till en heldag med sin
fack-klubb! Årets träff avslutades
på Laserfortet.
Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning har arrangerat sin tredje
Ungdomsträff! Klubbens första Ungdomsträff ägde rum våren 2016 i Fackens
Hus ute i Solna, där Seko Stockholm och
övriga 6F-avdelningar har sina lokaler.
Klubbens andra Ungdomsträff ägde
rum våren 2017 ute på Djurgården och
avslutades med femkamp på Gröna
Lund.
I år ägde klubbens Ungdomsträff rum
i Sekos lokaler på Barnhusgatan, som
ligger i Arbetarrörelsens högkvarter – till
höger om LO-borgen. Dagen avslutades
med teamwork i Fångarna på Fortet på
Laserfortet.
Klubbens unga-vuxna fortsätter att öka
och behöver inkluderas i den dagliga
fackliga verksamheten!
Inom LO-kollektivet så räknas du
som ung fram tills du fyller 30 år.
Stockholmsklubben, liksom branschen
i helhet, har de senaste åren ökat an-

Dagen resulterade i viktiga och givande
diskussioner och frågeställningar, som
i sin tur bidrog till ett ökat, fackligt
intresse!

Framtiden är ljus!=)

Förmiddagen leddes av klubbens ena
ungdomsansvarige Malte Fält, styrelseledamoten Jenny Johnsson och klubbens
ena anställde Cassandra Solback.
Tillsammans diskuterades det bland
annat kring; vikten av den enskilde
medlemmen i organisationen, kollektivavtalets funktion och vikt. Avtalsför-
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säkringarna och Sveriges olika fackliga
kollektiv. Den Svenska Modellen och
det Fackliga Löftet. Vikten av att vara
många och att svenska kollektivavtal
gäller i Sverige. Ungdomsverksamheten
inom Seko och LO. Varför facket lägger
sig i politiken och hur lagförändringar
påverkar och styr arbetsmarknadens
parter. Samt innebörden av fackpolitisk
samverkan.
Under dagen besöktes gruppen av
tre olika gäster. Sekos nya ungdomsansvarige Johanna Gustafsson, ombudsmannen och Seko-Sossens ordförande
Alexander Lindholm samt klubb 210´s
ordförande Ola Fält.
Dagen avslutades med teamwork
genom Fångarna på Fortet inne på
Laserfortet. Det var en lyckad och
rolig dag som bland annat bidrog
till mer kunskap, ett ökat intresse,
anmälningar till ungdomskurser och
försäkringssamtal på Folksam, samt
nya förtroendevalda.

talet skolungdomar och unga-vuxna,
markant!
Man kan tydligt se att fackförbundens
skolinformationer är av stor vikt för att
ungdomar skall gå med i facket. Väldigt
många ungdomar stannar även kvar och
blir betalande medlemmar, efter studenten, när de kommit in i arbetslivet och i
branschen. Detta är såklart en väldigt
positiv utveckling men – det är A och
O att man som medlem vet om vilka
fackföreningsrörelsen är och vad det
hela handlar om!
Man behöver även satsa på att få
flera unga-vuxna som vill vara aktiva
och tar på sig fackliga uppdrag. Detta
är oerhört viktigt för fackets framtid –
men också för rörelsens nutida utveckling och samvaro!

Text och foto:
Cassandra Solback
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Seko på Pride sommaren 2018!

I år är det EuroPride, vilket totalt
innebär hela 16 dagar Pride sommaren 2018!
Tio dagar i Stockholm och sex dagar
i Göteborg.

på arbetsplatsen och i politiken. Ha
möjlighet till att diskutera egna arbetserfarenheter, ställa arbetsrelaterade
frågor samt bli medlem i facket. Det
kommer att vara ett väldigt viktigt och
skönt tält helt enkelt!
Lördagen den 4 augusti kommer
även Seko Stockholm att delta i Prideparaden. Starten kommer även i år att
ligga på Kungsholmen. Sedan kommer
paradvägen att gå igenom centrala
Stockholm (bland annat via Kungsgatan)
för att gå i mål vid Prideområdet på
Östermailms IP. Paradvägen kommer
att vara 4,5 kilometer lång och ta cirka
2-3 timmar.

LO tillsammans med sina 14 fackförbund, däribland Seko, har en värdegrund som bland annat bygger på att
alla människor har lika värde, rätt till
frihet och ett meningsfullt liv. Man
kämpar ständigt för allas lika värde,
Jämställdhet och Jämlikhet. Därför är
det en självklarhet att aktivt delta och
närvara under Pride.
I år är det EuroPride vilket innebär att
2018 års Pride-evenemang är större än
annars. Det börjar i Stockholm fredagen
den 27 juli till den 5 augusti, för att
sedan starta i Göteborg den 14 augusti
till den 19 augusti.
Prideparaden går av stapeln lördagen
den 4 augusti.

Ditt deltagande är inte bara roligt – det
är också viktigt!
Intresset för Pride ökar mer och mer för
varje år – på väldigt många nivåer, inom
väldigt många områden! LO har länge
deltagit aktivt, under både prideveckan
men också i prideparaden – fler och
fler fackförbund från TCO och SACO
deltar. Även fler och fler riksdagspartier,
företag och ideella organisationer deltar
– då främst i Prideparaden.
För Sekos del så var uppslutningen
i tåget, förra året, bra och tydlig! I
år har intresset även ökat inom Väg
& Anläggning, då frågorna om Sekos
deltagande i årets Pride, redan dök upp
under tidig vår! Alla som kan och vill
delta i Prideparaden är välkomna! Ju

Seko Stockholm deltar aktivt under
Prideveckan och i paraden!
Precis som tdidigare år kommer LO att
ha ett eget tält inne på Prideområdet
på Östermalms IP. Tältet kommer att
bemannas dagligen, med olika förtroendevalda och anställda inom de 14
LO-förbunden – så även Seko.
I tältet kommer man att kunna umgås, diskutera fackets vikt i samhället,
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fler Sekoiter och Sekoiters vänner, nära
och kära som deltar desto bättre! Men
det kan vara svårt att hitta sin grupp i
den oändliga folkmassa som uppstår
inför Prideparaden. Kontakta därför
gärna Seko Stockholm eller Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggning,
för ditt deltagande, så ser vi till att du
hittar oss i massan! Om du kommer på/
bestämmer dig för att delta i sista stund
så går självklart det också bra! Hör då av
dig till oss på Facebook eller Instagram
så ser vi till att sammanstråla.
”Viljan och förmågan att vara medskapande och påverka sin egen och
andras situation ökar med kunskap,
medvetenhet och stark självkänsla”

TWO CITIES, ONE COUNTRY
– FOR A UNITED EUROPE, OPEN
TO THE WORLD
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! Du som är med och tävlar godkänner att vi
publicerar dina uppgifter digitalt, samt arkiverar din tävlingsmedverkan.
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:08.00-17.00.
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 Kvinnor i Branschen
*Unga-Vuxna i Seko Stockholm Väg &
Anläggning
Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680, 611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Telefon: 070-265 97 75

#sekovagoanlaggning #klubbenfördig
#fackligvardag #mervärde

V & A Stockholm & Norrköping

E210NR42018.indd 8

2018-06-01 16:41:59

