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Vad är en fackpolitisk seger och
vad är fackpolitisk samverkan?
Mirja Räihä, undersköterska och facklig
på Karolinska Universitetssjukhuset, är
ordförande för Fackliga Utskottet som
dagligen försöker påverka partiet i en
facklig riktning – både lokalt och centralt!
I Fackliga Utskottet sitter representanter
för Seko, Kommunal, Handels, Elektrikerna, Transport, Byggnads, Målarna
och Centralbyråkraterna. Inadjungerade är en ombudsman från partiet
och LO-distriktet.
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Mirja Räihä,
kommunalare
och ordförande
i Fackliga
Utskottet – ett
av årets fackliga
ombud på
partikongressen!

En gång i tiden var jag på en konferens som
skulle handla om fackpolitisk samverkan.
Det var roligt att höra hur olika vi tänkte
– beroende på vart du kom ifrån.
Politikern på scenen ansåg att uppdraget var att värva medlemmar till socialdemokraterna. Den fackliga företrädaren
ansåg att uppdraget var fullgjort när det
fanns många fackliga företrädare som också
hade politiska uppdrag. Detta är givetvis
både rätt och fel – fackpolitisk samverkan
är ju så mycket mer!
I min värld ska vi givetvis värva medlemmar till partiet och vi ska förstås ha många
fackliga företrädare som är politiker också.
Men kittet som håller ihop är sakfrågorna
– hur och när ställer fackföreningsrörelsen
krav på politiken? Det handlar om hur
vi samverkar kring politiken för att få ut
det mesta för våra medlemmar. För visst
är det så att vi inte kan få allt vi behöver
genom kollektivavtalen – vi behöver kloka
politiska beslut!
”I min värld var partikongressen i mars
viktig – trots att en del journalister försökte att svärta ned det viktiga arbetet!”
Media menade att partistyrelsen minskade
demokratin då man inte fick skriva motioner
till denna kongress. Inget kan vara mer fel!
Underlaget till organisation handlade om
just fackpolitisk samverkan. Av Stockholms 25 ombud var tio stycken ifrån

Synen på arbetskraftsinvandring!
En av våra stora principfrågor var partistyrelsens syn på arbetskraftsinvandring. I förslaget fanns en oerhört naiv
och positiv syn på arbetskraftsinvandringen. All problematisering saknades
– framförallt delar som vi LO-fackliga
har kunskap om. Saker som hur arbetare utnyttjas maximalt, under hot om
utvisning och förlust av det tillfälliga
arbetstillståndet. Hur en del tvingas
betala tillbaka, av sina surt förvärvade
slantar, till arbetsgivaren. Allt detta
sker under bordet och ingen vågar
vittna. Här fick vi till skrivningar om
att arbetserbjudandet ska vara behovsprövat, det ska finnas ett kollektivavtal
och arbetsgivare som utnyttjar systemet
ska få ”kännbara konsekvenser”. Detta
var en oerhört viktig fackpolitisk seger!
Vi fick bort skrivningar om att nyanlända måste gå på SFI-(Svenska för
invandrare)undervisning i samband
med föräldraledighet. Detta var också
en principfråga! Att en grupp i Sverige
inte ska kunna vara med sitt nyfödda
barn, som alla andra, utan tvingas till
aktiviteter. Under en tid som är ack så
viktig i ett barns uppväxt – att få vara
med sina föräldrar!
Vi åkte från kongressen trötta men
nöjda! Men vi har mycket kvar att göra!
Det kommer fler kongresser – då ska vi
vara lika pålästa, kunniga och beredda
på att ta debatten inom partiet om frågor som är viktiga för oss!
Vi behöver ännu fler medlemmar i
LO-facken – fler som ställer upp och
kandiderar som kongressombud!

E210 Stockholm – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Barnängen, Stockholm
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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LO-kollektivet. Alla beslut om fackpolitisk samverkan blev än starkare efter
att Stockholmsdelegationen hade använt
rödpennan! Detta trots att Kommunal
beslutat att inte skicka in rena pengar
till partiet.
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1 MAJ
– ARBETARRÖRELSENS
DAG!
Arbetarrörelsens dag den första maj
är inte röd på grund av Valborgsmässoafton dagen innan! Det är
inte en dag som firas och hyllas
endast av tradition – det är en
oerhört viktig dag för demokratin
och Sveriges framtid!
Första maj är en dag då löntagare,
runtom i hela världen, demonstrerar för
lika rättigheter, bättre arbetsmiljö och
ett humanare liv! Man har inte alltid
fått demonstrera för detta i Sverige och
det finns platser och länder där man än
idag inte har rätt att göra det.
Första majtåget är viktigt att delta
i för den demokratiska rättigheten
att faktiskt få demonstrera för sina
rättigheter och krav. Men också för
att visa att vi ännu inte är nöjda – det
finns massor kvar att göra, mycket att
utveckla och modernisera!
Denna vår är det EU-val vilket är
ett jätteviktigt val för hela fackföreningsrörelsen. Detta är något som även
kommer att synas i årets första majtåg
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sillunch på Nickes Pub från klockan
11:00 på Barnhusgatan 8. Efter lunchen
går vi tillsammans till Humlegården
som är tågets startfält!
Vill man kan man även vara volontär
för LO denna dag. De behöver volontärer före-, under och efter arrangemanget. Allt ifrån en timme till hela
dagen (beroende på vad man kan och
vill) med saker som att ställa iordning
före och efter, vara ordningsvakt längs
demonstrationsvägen, trafikvakt samt
rosutdelning. Alla volontärer får en
genomgång på plats och bjuds sedan på
en gemensam middag efter dagens slut.
Vill du vara volontär? Anmäl ditt
intresse till; gunilla.bjornberg@lo.se

och som gör ställningstagandet extra
viktigt. De beslut som fattas i Europaparlamentet påverkar vår arbetsmarknad,
vare sig vi vill det eller ej! Därför är det
jätteviktigt att Sverige har representanter på plats, som driver våra fackliga
frågor tillsammans med fackliga från
andra länder inom EU.
Årets huvudparoll under första maj är
”Trygghet – Demokrati – Sammanhållning”. Huvudtalare på Norra Bantorget
är finansminister Magdalena Andersson.
Från Stockholms stad talar även oppositionsborgarråd Karin Wanngård.
Det kan vara svårt att hitta sitt fackliga gäng i parken, så vill man är man
hjärtligt välkommen till Seko-Sossens
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Skulle ett revisionskrav på arbetsmiljön göra vår
Få har undgått 2019-års brutala
start med alla de människor som
har fått sätta livet till på sina arbetsplatser! Trots att utvecklingen går
framåt och säkerheten prioriteras
mer och värderas högre så är det
ännu, i modern tid, ofantligt många
som varje år dör på sina arbeten i
Sverige!
Arbetsmiljöverkets statistik för dödsolyckor på arbetet hade i mars månad
kommit upp till hela 19 personer!
LO bjöd i mars in fackligt aktiva
och fackligt anställda till ett oerhört
välbesökt seminarie om arbetsmiljö och
vart ansvaret ligger. Seminariet sändes
även live på LO-play och sågs av väldigt
många människor.
Seminariet började med att åhörarna
fick lyssna till två fackligas vardagliga
historier. En ung man som till vardags
arbetade på en byggarbetsplats och en
ung kvinna som till vardags arbetade
inom hemtjänsten. Alltså ett typiskt
mansdominerat yrke och ett typiskt
kvinnodominerat yrke.
Byggnadsarbetaren arbetar inom en
bransch där det är vanligt med fysiska
arbetsplatsolyckor och där även dödsfall sker. Som skyddsombud är han
van vid att tänka på säkerheten och
uppmana, samt uppmärksamma folk
i sin närhet om den. Hans erfarenhet
var att alla inte bryr sig tillräckligt om
den dagliga säkerheten, utan att man då
och då kan tumma lite på reglerna eller
slarva för att få snabbare arbetsresultat.
Alltså trots Fackets, Arbetsmiljöverkets och medias kontinuerliga tjat och
uppmärksammande kring vikten av
säkerhet på arbetsplatsen och trots hela
19 dödsolyckor, redan i år, så tummas
det på säkerheten! Detta då man är
rädd att vara jobbig och besvärlig i arbetsgivarens ögon. Byggnadsarbetaren
tyckte att skyddsombudens roll behöver
stärkas och ses som ännu viktigare än
vad det gör.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
föredrog samt debatterade i seminariet.

LO´s ordförande ”Kålle” Karl-Petter Thorwalsson inleder seminariet ”Hur stoppar vi
döden på jobbet?”.

ifrån höga- eller låga höjder – eller där
det är vanligt med dödsolyckor. Men
som skyddsombud är hon väl insatt och
medveten om hur arbetsmiljön inom
vård och omsorg kraftigt påverkar de
anställdas hälsa. Hon berättade att
inom hemtjänsten, liksom många andra
kvinnodominerade arbetsplatser, är det
ständigt en obalans mellan verksamhet
och resurser. Belastningen och bemanningen hänger inte ihop, vilket sliter
oerhört och leder till arbetsskador,
förslitningsskador och utbrändhet. I
hemtjänsten idag går saker och ting
också på tid. Arbetsmomenten är ofta
beräknade i tid, efter hur lång tid det
tar att utföra momenten rent praktiskt.

”Vi dör långsammare, av en ständig obalans mellan verksamhet och resurser!”
Kommunalaren arbetar inom hemtjänsten vilket inte är en bransch med fall
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Där glöms alltså individen bort, som är
i behov av denna hjälp. Den anställdes
psykosociala arbetsmiljö försämras.
Man kan alltså tvingas att välja mellan
att hinna med att utföra en viss hjälp
eller att småprata med den individ
som beställt tjänsten. Väldigt många
som har hemtjänst behöver både hjälp
rent fysiskt men också psykiskt genom
tid, vänlighet, lugn och ro samt att
konversera.
Man kan alltså konstatera att flera
delar, avgörande sådana, av arbetsmiljön
”glöms bort” och att arbetsmiljöarbetet i
Sverige har stora utmaningar – på många
olika nivåer och områden! Ingen skall
behöva dö på jobbet, men ingen skall
heller behöva få förslitnings- eller arbets-

skador som är avgörande för arbetslivets
framtid eller rent av livshotande. Och
den psykosociala arbetsmiljön är minst
lika viktigt som den fysiska, när det gäller
den anställdes välmående och hälsa.
Från LO´s håll påminde man om
arbetsgivarnas ansvar, enligt lagen,
när det gäller arbetsmiljön. Berit Müllerström, LO´s andre vice ordförande,
menade att det slarvas alldeles för
mycket med detta.
Skyddsombuden skall ses som en tillgång på arbetsplatsen! Arbetsgivarna är
ansvariga för arbetsmiljön och skyddsombuden har skyldighet att slå larm
och stänga arbetsplatser vid allvarliga
brister i säkerhet!
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arbetsvardag säkrare, tryggare och humanare?
social och organisatorisk arbetsmiljö.
Seminariet övergick sedan i en paneldebatt med de två skyddsombuden, LO´s
ordförande ”Kålle” Karl-Petter Thorwaldsson, LOs andre vice ordförande
Berit Müllerström´, byggnads ordförande
Johan Lindholm, Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund, VD´n för
Sveriges Byggindustrier Catharina Elmsäter-Svärd, VD´n för Sveriges Företagshälsor Peter Munck af Rosenschöld och
riksdagsledamoten (C) Alireza Akhondi.
Här kunde man konstatera att de olika
representanterna hade en del skilda
åsikter kring vem som bär det yttersta
ansvaret, vad som behöver förändras
och hur. Om trygga anställningar och full
sysselsättning är viktig för arbetsmiljön
eller ej.
Det blev även en hel del diskussion om
de arbetsmiljöproblem som drabbar den
som inte har ett fysiskt krävande arbete
men som kanske har en del monotoma
rörelser, sitter eller står mycket och har en
väldigt stressad och psykisk påfrestande
tillvaro.
En otroligt intressant diskussion
var om vad en obligatorisk revision
av arbetsmiljöarbetet skulle kunna
innebära för arbetsmiljöns utveckling.
Den ekonomiska revisionens mål är en
påskrift av revisorerna som tyder på att
företagets ledning skött sin ekonomiska
redovisning. Har man inte skött sig så
blir man av med jobbet. Peter Munck
af Rosenschöld tycker att det är konsigt
att detta är viktigare än att kunna bevisa
att man skött sitt arbetsmiljöarbete. Han
tror därför att en revision av arbetsmiljön skulle kunna göra stor skillnad.
Seminariet, på nästan två och en halv
timme, slutade med frågor från åhörarna
– både i Plenisalen och på webben.

Paneldebatt i LO´s Plenisal, om dödens tydliga närvaro på jobbet. Elin Ylvasdotter,
Tankesmedjan Tiden, modererar.

”Det är fler personer som dör på jobbet
än av gängskjutningar – och då har
vi inte räknat med alla som dör av
jobbet!”
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är ytterst politiskt ansvarig för
arbetsmiljöfrågorna och deltog även hon
i seminariet inne i LO-borgens Plenisal.
Hon tycker att arbetsmiljöns påverkan
och dess utfall borde få betydligt större
plats i media, än vad det får idag! Trots
att fler dör på jobbet än i gängskjutningar så är det oftare vi får läsa om
det sistnämnda.
Regeringen har tillfört över hundra
miljoner kronor årligen till arbetsmiljöarbetet och har sedan maksskiftet år
2014 satsat extra på Arbetsmiljöverket
och anställt hundra nya inspektörer.
Man har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi som bland annat innebär
en nollvision. Man har inrättat en ny
myndighet som började sitt arbete
under sommaren 2018 – Myndigheten
för Arbetsmiljökunskap. De skall försäkra att befintlig forskning och kunskap
når ut till arbetsplatserna. Man har rivit
upp lex Laval och infört entreprenörsansvar i hela bygg och anläggningssektorn. En ny AFS (Allmänna Föreskrifter)
har tagits fram – om organisatoriskt,
socialt arbete som är extra viktigt när det
kommer till arbetsmiljöproblem i form
av stress och press. Arbetsmiljöverket, i
samarbete med bland andra Polisen och

Skatteverket, har även fått i uppdrag
att göra tillslag gällande osund konkurrens. Detta har bidragit till att man
kunnat sätta dit företag som snedvrider
konkurrenser och sätter människors
hälsa och liv på spel.
I början av året togs Arbetsmiljöverkets strategi för nollvisionen, med
extra fokus på arbetsfordon och mobila
maskiner, fall från höjd, träd och djur
samt vägmiljö. Det sker även ett ministersamarbete där man försöker komma
fram till hur man kan angripa de olika
problemen i de olika branscherna. Det
finns också förslag på att RSO( Regionala
Skyddsombud) skall få rätt till tillträde
på arbetsplatser som har kollektivavtal,
även om det inte finns några medlemmar.
Arbetsmiljöverket har generellt sett
två huvudfokus i nuläget – det ena är
på de företag som struntar i reglerna
och det andra är på de företag som
vill göra rätt men behöver hjälpmedel/
vägledning.
Man har också tittat på viten och på
att de brott som begås, snabbare skall
komma upp i rätten.
Vad är det som gör att vi blir sjuka
av att jobba, vad är det som orsakar
dödsolyckor?
Döden på jobbet blir mer och mer närvarande. Det handlar om olycksfall med
dödlig utgång, men även om en långsam
nerbrytning på grund av dålig psyko-
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För att se hela
seminariet eller
för att lyssna
på andra spännande seminarier, gå in på
LO Play.

Text och foto:
Cassandra Solback
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Vad händer när vi inte står upp för det vi tror på?
LO och dess 14 fackförbund har i
uppgift att företräda medlemmarnas intressen – både
i arbetslivet och i samhället i stort. Utöver det
fackliga arbetet som bedrivs
ute på arbetsplatserna inom
förbunden och dess förhandlingar med arbetsgivare, läggs
stor kraft på att påverka politiska
beslut. Allt för att stå upp för
arbetarrörelsens värdegrund och
människosyn, samt de fem värnen.
Man får inte glömma bort att Fackföreningsrörelsen är en organisation som
kämpar för människors rättigheter,
villkor, nutid och framtid. Att gå med
i Facket är att ta ställning – att dela
arbetarrörelsens värdegrund och människosyn! Det är inte en försäkring eller
ett abonnemang man tecknar. Visst,
du och dina kollegor är tryggare som
medlemmar, men man går inte med
när man får problem – man går med
för att stå upp för- och stötta systemet
– ta ställning och vara med i kampen.
En kamp som aldrig tar slut, eftersom
utvecklingen ständigt går framåt och
världen förändras. Som medlem är du
en del av Facket!
Förutsättningarna för det fackliga
arbetet påverkas direkt och indirekt av
politiska beslut i Riksdag, Kommun,
Landsting och i Europaparlamentet.
Därför är dessa parlament av stor
betydelse för LO´s medlemmar. Riksdagen stiftar våra lagar, beslutar om
skatter och ersättningar för A-kassan
och våra socialförsäkringar. Detta är
områden som dagligen påverkar vår
arbetsmarknad och medlemmarnas
vardag. Våra kommuner och landsting
är stora arbetsgivare för medlemmar
inom LO-kollektivet. EU´s direktiv och
regelverk påverkar vår tillvaro i Sverige.
Arbetarrörelsens människosyn innebär i stora drag jämställdhet, jämlikhet,
allas lika värde och rätt. Att man bedöms
utifrån kompetens och inte utifrån kön,
etnicitet, sexuell läggning, religion etcetera. Lika lön oavsett kön och att alla
skall ha chans till full sysselsättning,

en trygg anställning och kollektivavtal.
Därför måste människosynen gälla även
utanför arbetet.
Att Sverige har en likvärdig barnomsorg, äldreomsorg och bostadsmarknad
samt fungerande kollektivtrafik är viktigt för Facket och Arbetarrörelsen. Vi
tycker nämligen att alla barn skall ha rätt
till en bra förskola, skola, vård och fritid – oavsett föräldrarnas kontostorlek,
bakgrund eller yrke. Det skall inte vara
en klassfråga att kunna ta sig till jobbeteller ha barnomsorg på obekväma tider.
Inte heller att ha tak över huvudet, rätt
till vård och ett värdigt avslut på livet.
Värdegrunden är inte bara jätteviktigt att känna till, man måste även
känna den – förstå den! Därför är all
facklig utbildning, intern som tvärfacklig, byggd på en idé- och rörelsebaserad
folkbildning – utifrån den ideologiska
grundsynen. Därför är det jättebra att
gå fackliga utbildningar och delta i
den fackliga verksamheten, med jämna
mellanrum – medlem som förtroendevald. Som förtroendevald skall värdegrunden sitta i ryggmärgen.
Som aktiv förtroendevald lär man sig
även att se och förstå den fackliga verksamheten och dess aktiva ställningstaganden i ett betydligt bredare perspektiv!
Kanske hade du aldrig tidigare tänkt på
vikten av att anlita hantverkare med
kollektivavtal, äta mat på restauranger
med kollektivavtal, handla i butiker
med kollektivavtal, köpa kläder som
garanteras att inte vara tillverkade av

6
E210NR22019.indd 6

barn eller vuxna stående i farliga kemikalier? Att äta på en restaurang med
Schyssta Villkor är att ta tydlig
ställning för dess anställda
och Hotell och Restaurangfackets enormt tuffa
tillvaro! Att köpa Fairtradeprodukter är att ta ställning för varornas
underentreprenörer hela vägen ned
till golvet! Att klippa sig hos
en frisör med kollektivavtal
och betala det pris en klippning
faktiskt kostar, är att se till att frisören
får rätt andel i lön!
Man kan inte och har inte råd att
tänka på allt och alla, hela tiden – i
alla fall inte som vanlig löntagare. Men
om inte vi bryr oss och tar ställning så
kommer ingen annan att göra det och
utvecklingen kommer att gå betydligt
långsammare framåt!
Leta efter ”Schyssta Villkor”-loggan på
restaurangens ytterdörr eller kassamaskin.
Använd ”Schyssta Listan” när du är ute
och shoppar. Leta efter Frisörföretagarnas guldfågel i salongernas entréer och
åk med Taxi Stockholm när du bokar
taxi! Och glöm inte att skylta med detta
– verbalt och digitalt!
Vill även passa på att uppmuntra till att
ta kontakt med Seko Stockholm när du
behöver ändra några av dina uppgifter
i vårt medlemsregister!
När du adressändrar så ändras din
bokföringsadress automatiskt i vårt
medlemsregister, men när du byter
arbetsgivare så måste du maila eller
ringa om denna ändring. Samma sak
gäller när du du byter mailadress eller
telefonnummer. Det är jätteviktigt att
rätt arbetsgivare står angivet i medlemsregistret så att vi vet hur många medlemmar
som finns på respektive företag. Då får
du även all information du behöver. Står
en före detta arbetsgivare registrerad på
dig, kanske du missar viktig information
om din nuvarande arbetsgivare.
För att snabbare, lättare och miljövänligare få information ifrån ditt Fack
och din klubb så är det viktigt att du har
en aktuell mailadress registrerad i vårt
medlemsregister. För att ändra;
stockholm@seko.se / 08-454 84 00
Text och montage:
Cassandra Solback

Väg & Anläggning Stockholm

2019-04-09 17:45:07

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

E210NR22019.indd 8

#sekovagoanlaggning #klubbenfördig
#fackligvardag #mervärde
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