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ALLA SKALL VÄRVA!

Kvinnor i Branschen
och härskartekniker

Din fritid
– detta gäller!

EP-valet –viktigt för Fackets
framtida styrka och utveckling!
Väg & Anläggning Stockholm
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Facket måste påverka EU
– för löntagarnas skull!
I vår är det val till Europaparlamentet
– fackföreningsrörelsen har en egen,
facklig kandidat att skicka dit för att
driva de fackliga frågor som kan vara
avgörande för svenska löntagare och
svensk arbetsmarknad!

Foto:
Joacim Schwartz
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Svenska kollektivavtal ska
gälla i Sverige.
Ingen ska dö på jobbet – ingen
ska bli sjuk av jobbet.
Rädda demokratin – krossa
högerextremismen.

I Sverige i förra EP-valet
röstade 40 procent av
LO-medlemmarna och
70 procent av Saco-medlemmarna. 51 procent
av Sveriges medborgare
röstade.

Även detta år är ett valår – söndagen den
26 maj är det val till Europaparlamentet,
men redan från den 8 maj går det att
förtidsrösta!
Det är medborgarna i EU-länderna
som röstar fram de 705 ledamöterna i
Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen
när Europaparlamentet beslutar om nya
lagar tillsammans med ministerrådet.
Europaparlamentet tar också beslut om
EU:s budget och skall kontrollera och
godkänna EU-kommissionen. Sverige har
20 stycken (21 efter valet) EU-parlamentariker/ledamöter i Europaparlamentet.
Parlamentet har sin verksamhet i Strasbourg och Bryssel.
Fackliga röster i Europaparlamentet
är avgörande!
Johan Danielsson, ansvarig för Europafrågor och europeisk fackpolitisk samverkan
på LO, är fackföreningsrörelsens gemensamma, fackliga kandidat! Johan är 36
år och bor tillsammans med sin familj i
Älvsjö utanför Stockholm. Det är andra
gången han ställer upp i EP-valet, med
förhoppning att bli invald som ledamot
och bli europaparlamentariker, för att
driva fackliga frågor nere i Bryssel!
I förra valet år 2014 hade han sex av
14 stycken LO-förbund bakom sig och
gjorde en enormt bra personkampanj
som resulterade i hela 32 000 personröster! Nu, fem år senare är det val igen
och denna gång har Johan samtliga 14
LO-förbund bakom sig!
Johan ser och upplever dagligen, i sitt
arbete, hur EU´s direktiv och lagar påverkar Sverige och svensk arbetsmarknad.

”Alla som arbetar i Sverige skall göra
det under svenska kollektivavtal!”
Alla som arbetar i Sverige måste göra
det under svenska kollektivavtal för
att kunna få en jämställd och jämlik
arbetsmarknad! Ingen skall behöva
konkurera med löner och arbetsvillkor
– det skall vara ordning och reda på
svensk arbetsmarknad! EU är också
avgörande för att kunna förändra och
påverka arbetsmiljön – ingen skall
behöva dö på jobbet! 4 000 löntagare
dör varje år inom EU – för att komma
till bukt med detta krävs gemensamma
åtgärder, lagar och regler. Den psykosociala arbetsmiljön behöver även komma
upp på dagordningen.
”Valet handlar inte om medlemskapet
i EU – det handlar om hur du vill ha
det på jobbet!”
Det är få fackliga företrädare, ifrån
olika länder, i Europaparlamentet –
men samtliga samarbetar! Det sitter
en svensk representant i arbetsmarknadsutskottet – där har Johan även en
förhoppning att hamna.
Johan poängterar vikten av att rösta i
EP-valet oavsett vad man tycker om EU!
Valet handlar inte om medlemskapet,
utan om vilken arbetsmarknad vi vill
ha och hur vi vill att den skall fungera.
Han säger även att vi måste bekämpa
de högerextremistiska partier, i parlamentet, och dess åsikter som går emot
fackföreningsrörelsens värdegrund och
människosyn!
Rösta för din framtids skull!
Rösta för att värna om demokratin!
Johan Danielsson, facklig kandidat,
nummer 2 på Socialdemokraternas lista till
Europaparlamentet

E210 Stockholm – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Södermalm, Stockholm
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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Han säger att EU behöver fler fackliga
ledamöter, som bryr sig om hur vanligt
folk har det på jobbet och i sin vardag!

Väg & Anläggning Stockholm
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Klubbens nya styrelse och landets Januariavtal!
Det nya årets två första månader
har, bland mycket annat, resulterat
i Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggnings årsmöte och en uppdaterad styrelse – samt en regering för
Sverige och ett såkallat Januariavtal!
Stockholmsklubben hade sitt årsmöte
onsdagen den 13 februari med förbundets
Björn-Inge Björnberg som gäst tillika
årsmötesordförande. Björn-Inge inledde
med att prata om strejkrättsförslaget, de
nya karensreglerna, pensionsremissen,
huvudentreprenörsansvaret samt eventuella hot mot arbetsrätten och LAS.
Det bjöds på smörgåstårta och kaffe.
Klubbens ordförande, Ola Fälts –
Skanska, mandattid löper ut år 2020 –
likaså kassören, Frode Burmans – NCC.
Ett fyllnadsval på ett år som ordinarie
styrelseledamot gjordes – ersättaren
Julia Gustavsson – SH-Bygg valdes. Ny
som ordinarie ledamot valdes även Dan
Olofsson – Peab. Vice ordförandet Kjell
Stenersjö – Peab, valdes om. Likaså
sekreteraren Ove Skagerström – Sveab.
Ungdomsansvarige Malte Fält – Skanska
och Jenny Johnsson – NCC valdes också om. Tore Wilén – Drottningholms
Entreprenad och Ove Hammarsten
– NCC likaså. Ersättaren Klas-Göran
Linder – Strukton, valdes om och ny som
ersättare blev Johan Ledin – Markona.
Verksamhetsplanen klubbades – med
fokus på en klubb som hänger med i
tiden och som ständigt informerar och

upplyser om facket och dess vikt – genom olika kanaler och på olika nivåer.
Verksamhetens grundfokus ligger på
medlemmarna, som utan tvekan skall
känna och förstå vikten av sitt aktiva
val som fackligt ansluten!
Sverige har äntligen fått en regering
– men med vissa kompromisser!
Riksdagsvalet ägde rum den 9 september
år 2018, men det var först den 18 januari
år 2019 som Sverige fick en regering
och statsminister! För att detta överhuvudtaget skulle vara möjligt så krävde
Liberalerna och Centerpartiet ett särskilt
avtal mellan dem – Socialdemokraterna
och Miljöpartiet de gröna. Detta avtal
är en överenskommelse med 73 stycken
uppgörelsepunkter. Exakt vad dessa
avtalspunkter kommer att innebära
återstår att se, men de begränsar samarbetet till följande 11 områden;
1. Ekonomi och statsfinanser. 2. Jobb,
företagande och hållbar tillväxt. 3. Hela
landet ska växa. 4. Miljö och klimat. 5.
Integration och hedersbrott. 6. Bostäder. 7. Skolan. 8. Sjukvård och äldre.
9. Funktionshinder. 10. Migration. 11.
Trygghet, säkerhet och demokrati.

För att ha koll på Stockholmsklubbens
verksamhet gå in på;
sekosthlmva.se
För att läsa hela 73-punktslistan gå
in på;
socialdemokraterna.se

Partierna är bland annat överens om,
enligt detta avtal, att ta bort värnskatten – som innebär en extra skatt på 5
procentenheter för den som tjänar över
57 000 kronor i månaden. Det skall
även göras en omfattande skattereform,
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där man sänker skatten på arbete och
företagande.
Det finns också planer på att det skall
bli billigare att skaffa städhjälp eller att
fixa hemma, då taket i Rut tredubblas.
Men även Socialdemokraternas vallöfte
om Familjeveckan (som välkomnats av
facket) finns med i överenskommelsen.
Den innebär att föräldrar får tre lediga
dagar att ta ut vid lov – ensamstående
får dubbelt så många dagar.
Flygskatten kommer att återinföras
och det kommer att göras en utredning
för att lagstifta om att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar år
2030.

Text och montage: Cassandra Solback
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Året startade med
Kvinnor i Branschen!

Kvinnor i Branschen är en fortsatt växande grupp, som nätverkar för starkare gemenskap – att stötta och hjälpa varandra
för att tillsammans kunna förändra och
förbättra branschen och den mansdominerade byggsektorn!

Årets första träff
hade fokus på de
sju ”traditionella”
Härskarteknikerna och psykosocial
arbetsmiljö!
Efter varje träff får
deltagarna komma
med önskemål på
innehåll för den
kommande träffen.
Två önskemål som inkommit var
genomgång och hantering av härskartekniker, samt psykosocial arbetsmiljö.
Under denna dag var det därför
genomgång av härskartekniker. Det
finns idag hela 14 stycken erkända
härskartekniker. De första sju ”traditionella”satte socialpsykologen Berit Ås
namn på, med start under 1970-talet.
Organisationskonsulten Camilla Ländin
lade år 2015 till ytterligare sju stycken
härskartekniker.
Gruppen gick igenom igenkännande
och hantering av de första sju härskarteknikerna – de övriga sju kommer upp
på dagordningen vid nästa träff.
Dagens gäst var Linda Agetoft, ifrån
förbundet, som gick igenom psykosocial arbetsmiljö, att vara kvinna i
byggbranschen. Samt även en del om
den kommande avtalsrörelsen, om
huvudentreprenörsansvaret och de nya
karensreglerna.
Dagen bjöd även på en väldans massa

Seko Stockholm, klubb 210, Väg & Anläggning satsar extra på tre grupper – Ungdomar,
Pensionärer och Kvinnor i branschen! Klubbens eget lokala nätverk för de kvinnliga
medlemmarna Kvinnor i Branschen har haft
årets första träff, vilket är den tredje i ordningen. Antalet kvinnor i klubben fortsätter
att öka, men det är fortfarande väldigt många
kvinnor som också lämnar branschen – efter
endast några år! Klimatet ute på branschens
arbetsplatser är generellt sett ännu väldigt
konservativt, med attityder och ord som
aldrig skulle vara ok i mer kvinnodominerade branscher! Kläder med rätt passform hör
heller inte till allas vardag!
I nuläget är det 146 stycken kvinnor i klubben
av 3 684 stycken. 705 stycken kvinnor i branschen av totalt 20 000 medlemmar.
Kvinnor i Branschens träffar innehåller information och genomgång, diskussion och
analys i bikupa och storgrupp, tid och plats för
reflektion och ventilation av sin egen vardag
och situation. Förutom den kunskap och insikt
som deltagarna både får och ger varandra, så
bidrar dessa träffar till att skapa en stark grupp
och ett viktigt nätverk!
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diskussioner och jädrar anamma! Alla
Hjärtansdag-fika och strategier för hur
varje deltagare, aktivt skall försöka bidra till att fler kvinnor blir medlemmar
i facket, på sina arbetsplatser – och att
fler kvinnor vill komma in i branschen!
Under träffen som ägde rum i höstas
skrev deltagarna motioner. En av dessa
handlade om kroppsanpassade arbetskläder. Den skickades till klubbens
årsmöte, som beslutade att ställa sig
bakom motionen och skicka den vidare
till avtalsdelegationen!
Klubbens slutna Facebook-grupp;
Kvinnligt Nätverk - Väg & Anläggning Kvinnor i branschen
Tvärfacklig, sluten Facebook-grupp;
LO-Kvinnor
Flik på klubbens hemsida;
sekosthlmva.se/kvinnor-i-branschen
Text, foto och montage:
Cassandra Solback
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Alla skall me – Alla skall värva!
utbildningar. Utbildningar som bidrar
till mer kunskap om facket, det fackliga
arbetet och sina rättigheter. Som i sin tur
bidrar till ökad insikt och ett starkare,
lokalt, fackligt arbete!
Utan LO skulle vi aldrig kunna få
politiska partier att lyssna på våra krav!
Alla behövs och alla behöver hjälpa till!

upp Sveriges alla fackförbund i tre olika organisationer, är för att samarbetet
skall bli så naturligt och nära
som möjligt, då uppdelningen är gjord efter olika typer
av arbete. Däremot så har
det hänt en hel del sedan
alla dessa fackförbund blev
till och dess organisationer
bildades.

Ett kollektiv bygger på att alla är med
och arbetar – samordnar, engagerar
och bidrar till att helheten blir så bra
som möjligt. Ju bättre resultat desto
bättre för kollektivets existens och
välmående. Fackföreningsrörelsen
är kollektiv – byggda på intresseorganisationer, som styrs och drivs
av dess medlemmar!
I Sverige är du antingen löntagare,
arbetsgivare eller egenföretagare (utan
anställda). När du får din lön utbetald
utav någon som betalar för dina tjänster – någon som har dig anställd på sitt
företag, så är du löntagare.
För löntagare i Sverige finns tre
stycken centrala, fackliga kollektiv. Ett
för yrkesgrupper där du arbetar med
händerna, på ett eller annat sätt – LO
(Landsorganisationen). Ett för tjänstemän – TCO (Tjänstemännens Centralorganisation). Och ett för akademikerna – SACO (Sveriges Akademikers
Centralorganisation). Medlemmarna i
dessa tre kollektiv eller organisationer,
är dess yrkesgruppers fackförbund.
För din del är det Seko – som i sin tur
organiserar nio stycken branscher. Väg
& Ban är en av dem.
Anledningen till att alla fackförbund,
i Sverige, tillhör en organisation – ett
kollektiv, är för att bli så starka som
möjligt! Anledningen till att man delat

Idag ingår LO, TCO och SACO i
”arbetarklassen”!
När LO bildades år 1898 så innehöll
organisationen Sveriges arbetarklass
– de lägst ställda i samhället. Alla som
inte var födda i en rik familj.
Idag har flera av LO-yrkena betydligt
högre status, med en betydligt bättre
arbetsmiljö och betydligt högre löner.
Allt detta på grund av att arbetarna
organiserade sig och sina kollegor.
Under första halvan av 1900-talet
var majoriteten av de som hade råd och
möjlighet till att studera vidare, personer
som kom ifrån rika familjer. Idag ser det
inte längre ut så – idag har ”vanliga
dödliga” även yrken inom TCO och
SACO. Därför är det av stor vikt att
även dessa tre kollektiv samarbetar och
stödjer varandra! För det är samarbetet
och stöttandet det hela handlar om.
Utan den solidariska strategin skulle
endast de största fackförbunden, med
flest medlemmar och mest pengar, vara
dem som hade något att säga till om!
Det centrala samarbetet kan bidra
till sympatistrejker i betydligt högre utsträckning än tidigare. Vilket kan bidra
till en ökad styrka i en avtalsrörelse.
Inom LO-kollektivet är samarbetet
även viktigt, ibland även avgörande,
när det kommer till kunskap genom
kurser. Utan LO-distriktens tvärfackliga
kurser så skulle inte alla medlemmar, i
alla förbund, ha råd att gå på fackliga
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Alltihop bygger hela tiden på att så
många som möjligt är med – ju fler vi är
desto starkare är vi. Ju fler som är med
och betalar desto billigare blir det. Ju
fler som står upp för det Fackliga Löftet,
har koll på reglerna och värnar om våra
rättigheter – desto starkare blir vi lokalt
och desto snabbare kan vi förändra ute
på vårt eget golv!
Alla löntagare har ett fackförbund
att tillhöra. Alla löntagare har ett ansvar för sin branschs utveckling och
framtid. Alla löntagares aktiva ställningstagande är avgörande för svensk
fackföreningsrörelse. Och det räcker
inte att vi själva går med – vi måste vara
med och se till att våra kollegor också
ansluter sig och förstår innebörden av
facklig styrka!
Det handlar inte om att man kan
förhandla själv och fixa bättre förmåner
för sig själv – utan golvet så måste vi
alla utgå ifrån noll! Med få medlemmar
försvagas våra delar och inriktningar i
våra kollektivavtal! Utan våra kollektivavtal urholkas den svenska modellen!
Ställ frågan ”Är du med i Facket?”
till dina kollegor. De flesta som inte är
medlemmar är faktiskt inte det endast
på grund av att de aldrig har fått frågan!
Men alla du ställer frågan till kommer
du inte att kunna värva. Men du har då
bidragit till att putta personen ännu ett
steg närmre ett medlemskap!
Ibland så räcker det med att bjuda
in någon facklig utifrån, till sin arbetsplats, för att få sina kollegor att gå med!
Vi kommer jättegärna ut och besöker
din arbetsplats för att hjälpa till att
värva medlemmar och prata vikten av
en stark fackföreningsrörelse!
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Text och montage:
Cassandra Solback – medlem i Handels
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Såhär fungerar det på fritiden!
Vi f å r v ä l d i g t
ofta frågan om vad
som gäller vart – för
vem och till vad?
När det gäller försäkringar på ens fritid!
Vad innebär egentligen fri sjukvård
och är inte barnen automatiskt
försäkrade via hemförsäkringen?
Tyvärr tar de flesta reda på fakta när skadan redan är skedd!
Vi reder ut hur det hela hänger
ihop!

Text och montage:
Cassandra Solback

samt hanterar arbetsskador. Utöver FK
kan man ansöka om extra pengar hos
AFA genom LO, om man arbetar på en
arbetsplats med kollektivavtal. Detta
börjar allt fler få koll på – fast många tror
att det är arbetsgivaren som ”bjuder” på
detta! Arbetsförmedlingen anmäler man
sig till om man blivit arbetslös och är
man medlem i A-kassan så har man rätt
till arbetslöshetsersättning, beroende på
hur länge man har haft försäkringen.
Men allt annat då – hus, barn, bil,
båt, husdjur, teknik, sjukhusvistelse,
graviditet etcetera?

När vi är ute och besöker arbetsplatser
så informerar vi alltid om de kollektivavtalade försäkringarna som gäller på
arbetsplatsen – till och från jobbet, för
dig som arbetar på en arbetsplats med
kollektivavtal. Vi går även kort igenom
vilka försäkringar som automatiskt
ingår i det fackliga medlemskapet
och som då gäller på fritiden. Sedan
uppmuntrar vi alltid till att boka ett
gratis samtal med en av våra fackliga
rådgivare på Folksam, där vi har våra
fackliga försäkringar. Detta för att få
hjälp med att se vilka försäkringar man
har och inte – vilka man behöver och
inte och för att sedan få hjälp med att
korrigera det som behövs! En hel del
går på dessa samtal, men inte alla och
även fast man gått en gång så fortsätter
livet att ske. Alltså, vid minsta förändring i sitt liv – flytt, inköp av teknik, bil,
tillökning, äktenskap, separation så kan
man behöva ändra i sina försäkringar.
Vi rekommenderar därför alltid att man
gör detta försäkringssamtal en gång per
år – eller vid nästa förändring i ens liv!

Du behöver försäkra dig själv, dina
barn och dina djur!
Att vi har gratis sjukvård i Sverige
betyder inte att allt är gratis och ingår.
Utan det innebär att du inte behöver
punga ut en halv förmögenhet när du
är i behov av vård – då majoriteten av
kostnaden finansieras genom skatten till
kommun och landsting. Det du betalar
i kassan är en patientavgift. Det är
även skatterna som gör att vi har rätt
till vård, oavsett sjukförsäkring! Men
detta skall man inte blanda ihop med
skador och eventuella mén, som kanske
hindrar en i arbetslivet!
De flesta vet att man skall ha en
hemförsäkring, men alla har inte en.
Däremot så vet inte alla att hemförsäkringen gäller där du är skriven. Väldigt
många tror att majoriteten av det man
behöver ha en försäkring för ingår i
hemförsäkringen, men så är inte fallet.
Då skulle den vara betydligt mycket
dyrare! Hemförsäkringen försäkrar ditt
hem och alla döda ting, alltså materiella
saker. Den hjälper även dig och de andra
som är skrivna i samma hushåll, med
ersättning vid brand och stöld. Rätts-

Vem behöver jag kontakta och när?
De myndigheter och enheter de flesta
har koll på är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och A-kassan.
Delar som generellt sett är kopplat till
arbetslivet. Försäkringskassan betalar
ut sjuklön, efter arbetsgivarens två
första veckor och även föräldrapenning
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skydd, ansvarsskydd och
reseskydd ingår även i
alla hemförsäkringar.
Det är jättevanligt
att man antingen har
för många försäkringar eller att man
är felförsäkrad! De flesta medlemmar
vi träffar har ingen aning om vilka
försäkringar de har – man bara betalar!
Medans få missar att försäkra sin bil,
så missar väldigt många att försäkra sina
barn och sina husdjur. En del glömmer
även bort att försäkra sig själva! Det är
jätteviktigt att ha en olycksfallsförsäkring
som hjälper dig vid olyckor, skador, sjukhusvistelser, mén och diagnoser etcetera.
På samma sätt är det jätteviktigt att ha
en barnförsäkring. Många tänker att
barnen är försäkrade via förskolan/skolan
och ja, de flesta förskolor och skolor i
Sverige har ofta ett försäkringsskydd för
olycksfall, under skoltid. Men den ger
ingen ersättning för svåra sjukdomar.
Försäkrar man inte sina husdjur så
får man själv stå för hela deras kostnad,
när de till exempel behöver vård. Att ha
en gravidförsäkring är också jätteviktigt
för att skydda dig som gravid, dig som
medförälder och det ofödda barnet.
Detta ifall det händer något under graviditeten eller under förlossningen – till exempel
akut kejsarsnitt eller att barnet föds för
tidigt. Ifall barnet skulle födas med en
diagnos eller om något skulle hända.
Efter födseln behöver man, inom ett
halvår, skaffa en barnförsäkring.
Vi är ofta väldigt duktiga på att teckna till extra försäkringar vid köp av ny
telefon, TV och när vi skall ut och resa.
Detta utan att kolla vad hemförsäkringen
faktiskt täcker och vilka möjligheter som
finns till uppgradering via det fackliga
försäkringspaketet. Förutom de fackliga
försäkringarna som ingår i ditt medlemskap så kan du teckna till precis allt du
behöver försäkra, via Folksam. Ju fler
försäkringar du har där, desto billigare
blir det och glöm inte att meddela om ni
är två fackliga medlemmar i ett hushåll!
För att boka facklig försäkringsrådgivning av
Folksam, på jobbet eller hos Folksam:
folksam.se/forbund/seko
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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.
Väg & Anläggning Stockholm
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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...

Kontakta Facket:
Seko Direkt 0770-457 900

När du har frågor som rör ditt jobb eller
behöver personlig rådgivning. Oavsett vart
du bor i landet, når du oss alla vardagar
kl.08:00-17:00.
Du kan även maila till;
sekodirekt@seko.se

Seko Stockholm – din lokala avdelning

Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna
Telefon; 08-454 84 00
Mail; stockholm@seko.se
Facebook;
- Seko Stockholm
- Seko, Service- och kommunikationsfacket

Seko Stockholm Väg & Anläggning
– din lokala klubb

Seko Stockholm Väg & Anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon; 08-35 06 30
Mail; vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Hemsida: sekosthlmva.se
Facebooksida; Seko - Väg & Anläggning - Klubb 210
Facebookgrupper;
- Kvinnligt Nätverk - Väg & Anläggning - Kvinnor
i Branschen
- Unga-Vuxna i Seko Stockholm Väg & Anläggning
Instagram; Sekovagochanlg210
Twitter; @SekoVagochAnlg

Väg & Anläggning Stockholm

E210NR12019.indd 8

#sekovagoanlaggning #klubbenfördig
#fackligvardag #mervärde
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