– Att motionera!

– Att påverka!

– Att utveckla!
– Du behövs!

– Du är viktig!
– Det finns inga jobb
på en död planet!

Sörj inte, organisera er!
Väg & Anläggning Stockholm
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Vi måste kläcka lösningar och
sedan få dessa till verklighet!
Linda Agetoft kom från Jusek till Seko
Stockholm i augusti 2016. Året därpå
gick hon vidare till förbundet och nu
i våras blev hon politiskt sakkunnig
för arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson. Nu är hon jättepeppad inför
sin nya roll som ny gruppchef för Seko
Stockholm!
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Linda Agetoft

Linda är utbildad jurist med ett stort
intresse för samhällsutveckling, som
drivs av att arbeta med människor och
att utveckla verksamhet.
Hon kom till Seko Stockholm ute i Solna
sensommaren år 2016 och fick då ett brett
ansvar som ombudsman, där hon förhandlade inom flera avtalsområden. Hon har sin
grund inom Media och Kommunikation,
samt som jurist och har under de senaste åren
jobbat för fackförbundet Jusek som tillhör
SACO. Linda suktade efter att förhandla
mer och hade en önskan om att jobba mer
med frågor som rör LO-kollektivet – därav
sökte hon sig till Seko. Linda tyckte om att
arbetet som ombudsman ute i Solna var så
varierande – även fast det var en hel del olika
avtal att hålla reda på. Det var också lite trögt
att komma in i gänget till en början, när man
inte kommer ifrån branschen som många av
de äldre ombudsmännen gör.
Linda ville jobba mer med att utveckla
verksamheten och ha mer ansvar. Året därpå
fick hon tjänsten som centralombudsman för
Väg & banavtalet på Sekos förbundskontor.
”Inom LO är det fackpolitiska än mer
viktigt – det finns mer att jobba både för
och med!”
Som centralombudsman på förbundskontoret jobbade Linda bland annat med centrala
förhandlingar mot arbetsgivarparten, avtalsförhandlare under avtalsrörelsen, ansvarig
för olika avtalsgrupper och projektledare
för GDPR-utbildningarna runtom i landet.
Under våren 2019 blev hon kontaktad
av Ylva Johanssons statssekreterare som
frågade om hon var intresserad av att
jobba med Ylva som sakkunnig. De sökte

”Vi kan göra stor skillnad i små och
stora frågor och det skall vi vara
stolta över!”
Att bevaka och skydda den Svenska
Modellen är viktigt och avgörande
för fackföreningsrörelsens utveckling.
Särskilt nu när Socialdemokraterna
inte har den starkaste maktpositionen.
Regeringen befinner sig i ett osäkert
läge och kan egentligen falla när som
helst. Januariavtalets överenskommelse
finns hela tiden i bakhuvudet – ändrar
de blå partierna åsikt så kan det fälla
regeringen, vilket är ett överhängande
hot. Samtidigt gör den rödgröna regeringen att vi kan få upp de fackpolitiska
frågorna på dagordningen och det gör
skillnad varje vecka! Detta fick Linda
själv erfara, som fackpolitisk sakkunnig för arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson. Linda var Ylvas öra mot
den fackliga marken – något sådant
öra fanns inte tidigare, men Linda fick
erfara att Ylva kontinuerligt träffade de
fackliga förbunden. Däremot såg Linda
ett problem i att förbunden inte förmedlar
detta nedåt, ut på golvet så att medlemmarna känner att det verkligen går att
förändra och att mycket dagligen görs!
Tanken var att stanna kvar som sakkunnig mandatperioden ut, men kort
efter semestern blev Ylva föreslagen att
få ansvar för migrations- och inrikesfrågor i EU-Kommissionen. Linda Agetofts
nya utmaning blev då som ny gruppchef
på Seko Stockholm i Solna, där hon tillträdde i september. De fackligt anställda
har stora förhoppningar på Linda som
chef och tror att hon kommer att göra
ett toppenjobb även där!
Text och foto:
Cassandra Solback

E210 Stockholm – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: LO-Borgen
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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nämligen en facklig person för denna
post. Linda tycker att rikspolitiken är
väldigt angelägen – likaså den fackliga
närvaron. Att det var just Ylva och
Arbetsmarknadsdepartementet det hela
rörde sig om var avgörande för Lindas
beslut. Trots att hon tvekade i början.
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kämpar, Vi är
starka och Vi
påverkar.

Vad de som ingår i en demokratiskt
styrd organisation tycker är avgörande för verksamhetens relevans,
utveckling och framtida existens!
Därför är det viktigt vad du tycker
– men också att du tycker och att
du ser till att tycka till när du har
möjlighet!
Enda sedan E210´s start och starten
för klubbens medlemsboende ute i
Sollentuna, så har vi varje vår firat
deras existens med någon särskild
händelse/kampanj/aktivitet. I år gjorde
vi en digital undersökning som har ägt
rum på klubbens hemsida. Under hela
sommaren har man kunnat svara på
ett flertal viktiga frågor, samt tycka till
om klubbens nuvarande- och framtida
verksamhet. Resultatet blev som följer.
VI firar DIG – DU är VIKTIG var
årets ”födelsedags-paroll”, med fokus
på vad just du tycker och tänker. Denna
digitala undersökning bestod av nio
frågor och avslutade med en helhetsbedömning i form av stjärnor med resultaten; Låg anslutning, Vi måste bli fler, Vi

Det man
kan konstatera är
att en tydlig
majoritet är
nöjda med sitt
fackliga medlemskap, rent generellt. Majoriteten som
svarat på frågorna är inte förtroendevalda – däremot så skulle 50 procent av
dessa gärna vilja bli det, men många vet
inte hur man skall gå tillväga. Deltagandet i fackliga studier och på klubbens
interna möten är väldigt lågt bland de
som svarat, även fast en del också har
gått någon form av facklig utbildning.
Den största anledningen till att man inte
har gått en facklig kurs är för att man
inte vet ifall man har rätt till detta eller
ej. Största anledningen till att man inte
deltagit på klubbens interna möten är
för att man upplevt dem som formella
och inte velat dyka upp helt själv. Ändå
så är det möten, kurser och träffar som
hamnar i topp bland de klubbaktiviteter
som medlemmarna tycker är allra bäst.
Detta följt av tidningarna, webb och
sociala medier, samt Julkryssningen.
Det man vill se mer av i klubbverksamheten är just fler lokala träffar och
egengjorda kurser. Fler grillevent, gärna
en egen Podd och mer uppsökeri. Något
man inte alls är intresserad av är fysiska
demonstrationer.
Resultatet är både spretigt samtidigt
som det är väldigt tydligt. Klubbens
yngsta medlem är nämligen 16 år och
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klubbens äldsta medlem är 102 år. Den
yngsta arbetande medlemmen är 19 år
och den äldsta arbetande medlemmen
är 73 år. Detta är ett enormt spann –
dessa medlemmar är inte ens födda
under samma århundrade. Vilket i och
för sig inte är så konstigt såhär i början
av 2000-talet, men i en mansdominerad
bransch som denna så är det en stor
skillnad på att vara ung i branschen
nu, mot hur det var att vara ung i
branschen på 1900-talet. Detta gör att
det blir en stor utmaning för klubben
att tillgodose alla sina medlemmar med
det dem tycker sig behöva och det dem
tycker att Facket skall syssla med och
bry sig om.
Även fast fackföreningsrörelsen startades i slutet av 1800-talet så var det
ju först efter ett par decenier och efter
världskrigen som det demokratiska
samhället i Sverige kunde ta form på
riktigt. I år är det 100 år sedan man i
Sveriges Riksdag beslutade om allmän
och lika rösträtt, så under hösten har
detta firats på olika sätt inom arbetarrörelsen. Men sedan 80-talet och fram till
idag, alltså de senaste snart 40 åren så
har det hänt enormt mycket i samhället
och i världen. Den digitala utvecklingen
har tagit form på riktigt och här måste
nog arbetarrörelsen vidga sina vyer en
hel del för att fortsätta att vara en tydlig och stark röst i samhället och dess
utveckling. Bara begreppet arbetare är
något som för många känns förlegat
– kanske skulle man istället säga Löntagarrörelse eller Löntagaraktivister?
Eller vore det att gå alldeles för långt?;)
Text och montage:
Cassandra Solback
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Erik Persson, ombudsman på Sekos Förbundskontor

Seko för klimatet!

Fredagen den 27 september ägde
en historisk klimatstrejk rum,
runtom i världen, arrangerad av
FridaysForFuture och Greta
Thunberg. I Stockholm, på
Medborgarplatsen deltog Seko
Stockholm. Varför är klimatet
en viktig fråga för Facket?

säkerligen fler, men
då är det försent!
”Utan folkligt
engagemang så
kommer det inte
att gå!”

Seko stödjer kampen för ett hållbart samhälle, liksom övriga LO
– därför uppmanade Sekos vice
ordförande Gabriella Lavecchia,
via ett pressmedelande på Sekos
hemsida och i sociala medier,
alla som hade tid och möjlighet
att delta i denna demonstration.
I meddelandet kunde man även läsa
att det för Sekos del är en självklarhet
att stötta FridaysForFutures arbete för
att alla skall följa Parisavtalet, att politikerna måste lyssna på vetenskapen och
att vi i klimatarbetet måste ta hänsyn till
klimaträttvisa.
Man uppskattar att kring 60 000
personer deltog i strejken i Stockholm,
vilket är en rekordhög siffra! Greta
Thunbergs klimatstrejk har hittills endast
varit för unga, men hennes organisation
FFF bjöd in vuxna till denna strejk den
27 september. Klimattåget i Stockholm
gick från Medis till Myntorget och den
plats utanför Riksdagen där Greta satt
för ett år sedan med sin handskrivna
skylt! Målet var Kungsträdgården där
det sjöngs ännu fler kampsånger, hölls
tal och avslutades med en konsert av
Robyn.

Det finns inga jobb på en död planet!
Klimatet är den enskilt största och
viktigaste frågan vi har att hantera
inför framtiden! All kamp om en rättvis, jämställd, jämlik och trygg arbetsmarknad med mänskliga förhållanden
och vettiga löner är förgäves om vi inte
längre har någonstans att ta vägen! Svårare än så är det faktiskt inte! Klimatfrågan rör oss alla och borde också beröra
oss alla! Den liksom mycket annat är
också en klassfråga. Hittills är det mestadels de fattigare länderna som drabbats hårdast av översvämning, storm
och torka. När de rikare länderna, som
till exempel Sverige, drabbas hårt vaknar

4
E210NR62019.indd 4

FFF bjöd in LO till
strejk för klimatet, men för svensk
fackföreningsrörelse råder fredsplikt
under kollektivavtalens giltighetstid. Att
”tumma på detta”,
med risk för problem
med arbetsgivarna,
ville man inte göra
från Fackets sida.
Därför uppmanade man inte medlemmar att gå ifrån sina jobb – utan man
uppmanade endast de som hade tid
och möjlighet att delta. Det var därför
många ungdomar, barn, föräldralediga
och pensionärer i tåget. Från Fackets
sida deltog de som var lediga/kunde
flexa, fackligt arvoderade och anställda. Bland dessa gick LO´s ordförande
Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson med
texten ”Facket för klimatet – LO kräver
rättvis klimatomställning!”. Till Aftonbladet Live sa han att det ifrån Fackets
sida är viktigt att vara pådrivande i
större projekt som till exempel ”Göra
stål utan kol”, vilket sparar 11 procent
av Sveriges koldioxidutsläpp. Olika
energifrågor och omställning av bensin
och diesel.
Text och foto: Cassandra Solback
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Att
motionera
är att
påverka!
Nej, vi pratar inte om att springa eller
cykla – vi pratar om att motionera
med hjälp av ord! Att genom text
och att:satser få igenom beslut som
sedan förändrar och utvecklar!
Det kanske låter och verkar tråkigt,
som ofta saker och ting gör som har
med att motionera att göra – oavsett
vilket man syftar på! Men vet man hur
man skall göra och sedan motionerar
om en fråga man själv tycker är viktig,
så är det faktiskt ganska så kul! Har
man väl fått till en motion så blir det
lätt flera! Får motionen sedan stöd och
går igenom så är man en av bidragarna
till en eventuell förändring! Att påverka
med effekt är kul!
Det är motionerna, dess yrkanden
och att:satser som avgör riktningen!
Det är inte så krångligt och invecklat
som det kanske låter – det är väl mer
de formella orden som ställer till det.
Facket är en demokratisk organisation vilket innebär att de frågor som
drivs och de förtroendevalda som finns,
röstas fram av dem som bestämmer –
nämligen Alla medlemmarna. De frågor,
inriktningar, mål, aktiviteter och resurser som skall drivas och finnas röstas
fram av medlemmarna – alltså av dig
och dina anslutna kollegor. Detta gäller
övergripande, på alla nivåer, i alla led!
Sekos kongress, som äger rum var
fjärde år och som nästa gång är år 2021,
är Sekos högsta beslutande organ. Dit
skickas framröstade medlemmar som
har i uppdrag att strida för- och rösta
fram de motioner som ens bransch och
kollegor har skickat in. De motioner
som går igenom kan sedan skickas vidare

ännu högre upp – till LO´s kongress. Det
som antas där kan sedan drivas genom
våra representanter i riksdagen.
På samma sätt fungerar det när det
kommer till avtalsrörelsen, som äger
rum nästa år. De frågor och förändringar
man önskar få in i de nya kollektivavtalen
skickas in genom motioner. Faktum är
att all facklig verksamhet kan förändras
och utvecklas genom motioner. Om du
vill att din klubb skall driva en specifik
fråga eller börja med en viss typ utav
aktivitet, så kan du motionera om detta
till årsmötet.
Just nu är det fokus på att få in
motioner till avtalsrörelsen. Tycker du
att det är något som behöver förändras/
utvecklas/moderniseras/tilläggas eller
kanske tas bort i kollektivavtalet? Då
är det nu du skall skriva en motion om
detta, för att ha en chans att få med
detta i förhandlingarna i avtalsrörelsen!

Du kan välja att skriva motionen själv
eller tillsammans med någon/några. Under vårens träff för Kvinnor i Branschen
så skrevs det till exempel en motion om
Rätt till permission vid besök av mödravård. Efter denna rubrik så förklarar
man då kortfattat men tydligt det problem man upplever. Sedan går man över
till att föreslå och det är här att:satserna
kommer. Jag/vi föreslår därför
Att denna fråga drivs i...
Att detta skrivs in i avtalet under...
Att Stockholmsklubben tar denna motion
och skickar vidare till...
Och slutligen så skriver man under
motionen.
Är man osäker på hur tydlig eller
strukturerad man varit i sin motion så
är det bästa att skicka in den! Då får du
sedan feedback och eventuella frågor på
det du skrivit.
Lycka till!

Vad tycker du är viktigt – varför och
hur? Vem skall ändra på detta och när?
Det finns alltid något som behöver
förändras på ett eller annat sätt! Utgå
aldrig ifrån att saker och ting är guld
och gröna skogar eller att någon annan
kommer att driva saker och ting. Om
du inte vet vad du tycker så är ett tips
att bläddra i ditt kollektivavtal för att
se vad som står med och inte. Dessa kan
du få hemskickade eller läsa på Sekos
och Klubbens hemsida. När du sedan
kommit fram till vad du vill få med/
skall utvecklas i avtalet så är det dags
att skriva motionen.
Så här skriver du en motion;
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1. Skriv en rubrik som kortfattat
beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3.Avsluta motionen med att själv
föreslå ett beslut som du tycker att man
skall ta. Såkallade att:satser. Vad du
vill skall hända eller vart och hur detta
skall drivas.
4. Skriv under dokumentet med ditt
namn.
5. Maila in motionen till din klubb
på vag&anlaggning.stockholm@seko.se

Text och montage:
Cassandra Solback
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6F-Parkhäng med 4F representerade!

Förtroendevalda kvinnor inom 6F
bjöd in till såkallad hantverkarträff
i form av femkamp i Rålis, en av de
sista varma lördagarna!
Förtroendevalda kvinnor inom 6F bjöd
in samtliga kvinnor med medlemskap i
något utav de fem fackförbunden som
ingår i 6F, för somrigt samkväm! Fyra av
dessa fackförbund deltog under dagsaktiviteterna, i solen i Rålambshovsparken
på Kungsholmen, i slutet av augusti.
Poängen med denna tillställning
var ett samkvän i avslappnad miljö,
med femkamp, picknick och trevligt
sällskap.
Fyra etablerade kvinnliga nätverk
inom 6F deltog. Dessa var Målarnas
MIRA, Byggnads Näta, Elektrikernas
ELQvinnorna och Sekos Kvinnligt
Nätverk. Dagen bjöd på sol, trevligt
sällskap, femkamp och lunch.

stor fråga det här med arbetskläder – att
ha rätt till att få arbetskläder som passar
ens kropp. Ibland verkar man tro att
endast olika längder på kläderna kan
vara bra att ha, men det finns så många
andra saker som kan skilja en kropp
ifrån en annan. Många jobb inom
byggsektorn kräver dessuton att man
har rätt klass på varsel för att få utföra
de arbetsuppgifter man har. Ändå är det
långt ifrån alla arbetsgivare som tar in
varselkläder som passar alla anställda.
Både män och kvinnor blir föräldrar
men det är kvinnan som föder barnet.
Rätten att som blivande förälder vara
kvar så länge som man vill på sitt jobb,
är ofta svårare som kvinna i byggsektorn. Här är ofta ett första problem,
återigen, det här med kroppsanpassade
arbetskläder – trots att det finns graviditetskläder även för byggsektorn. En
annan vanlig fråga är omklädningsrum,
rätt till anpassade arbetsuppgifter under
en graviditet, rätt till att kunna gå på
en riktig toalett. Ingen skall egentligen

Varför behövs egentligen dessa
nätverk?
Så länge det görs skillnad på en individ,
beroende på vilket kön personen i fråga
har, så är detta jätteviktigt att jobba
med! Det görs stor skillnad på män
och kvinnor i världen, i vårt svenska
samhälle och på arbetsmarknaden. Det
är sällan lättare i de mansdominerade
branscherna, som 6F representerar.
Än idag är det inte ovanligt att man är
ensam kvinna på en arbetsplats inom
byggbranschen. Sedan kan det såklart
se väldigt olika ut beroende på vilken
del av branschen man jobbar i – vilket
företag man jobbar på och vart i landet
man befinner sig. Men i det stora hela
så är männen rejält överrepresenterade i
byggsektorn, vilket många gånger också
blir tydligt om man kollar på de frågor
och problem som ofta är vanliga i arbetsvardagen. Till exempel så är ofta en
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behöva använda skog och dike som
toa – men för en kvinna blir ett sådant
toabesök betydligt struligare – särskilt
under en viss tid per månad.
För åtta år sedan konstaterades det
att en kvinna tjänar 3,6 miljoner mindre
än en man, under ett helt arbetsliv.
Att som kanske ensam kvinna på en arbetsplats, själv driva och strida för dessa
frågor är inte alltid så enkelt! Därför
är det jätteviktigt med kvinnliga nätverk
– på flera nivåer – lokalt, regionalt och
centralt! Seko Stockholm klubb 210 Väg
& Anläggnings lokala nätverk heter
Kvinnor i Branschen. Ovanför det rikstäckande nätverket Kvinnligt Nätverk,
finns LO-Kvinnor. Nu arbetar man för
att få till ett bra samarbete mellan 6F´s
rikstäckande kvinnliga nätverk. Om
det arbetet pratade man bland annat
om denna dag i Rålambshovsparken.
Text: 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.
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

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; 073 251 65 81
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
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#sekovagoanlaggning #klubbenfördig
#fackligvardag #mervärde #sekovägenframåt
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