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Två år efter metoo

Förbifarten!

Avtalsrörelsen 2020!
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Vi måste nå ut till den enskilda medlemmen
för att skapa insikt om gruppens styrka!
Ola Fält, ordförande för klubb 210
Väg & Anläggning sedan många
år tillbaka. Huvudskyddsombud
på Skanska, där han jobbat i 32 år.
Förtroendevald sedan 1990-talet och
medlem i facket sedan 17-års åldern.
Tycker att Facket har en större och mer
intensiv uppgift, än kanske någonsin
tidigare – men det krävs en hel del
organiseringsarbete och nytänk!
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Ola Fält,
ordförande
för Seko
Stockholm,
klubb 210, Väg
& Anläggning

Vi är på väg in i en ny avtalsrörelse – samtidigt som medlemmar, rent generellt, har
sämre koll på fackföreningsrörelsens vikt
och samhällsstyrka än på väldigt länge
och LO´s medlemsmätning visar på lägre
anslutningsgrad än någonsin tidigare!
Att det är arbetsmarknadens parter som
sätter golvet för våra löner och förhandlar
fram spelreglerna på svensk arbetsmarknad
är avgörande för att du som medlem och
anställd skall få en så rättvis och human
utveckling på arbetsmarknaden som möjligt! Skulle denna demokratiska position
lämnas över till politikerna och svensk
lagstiftning så skulle vi förlora makten över
vår utveckling i arbetslivet och ha väldigt
svårt att kunna påverka arbetsmarknaden
åt rätt håll! Facket måste driva de fackliga
frågorna och sedan påverka politiken – inte
tvärtom!
Avtalsrörelsen är viktig och avgörande,
men den kan också vara väldigt knivig!
Det är jätteviktigt att få upp lägsta lönerna
inom hela LO-kollektivet och det är något
alla fackförbund tjänar på. Det visar inte
bara på styrka inför arbetsgivarna utan det
är när vi kämpar ihop, med gemensamma
mål som vi gör skillnad. Att det inte blev
någon hundraprocentig LO-samordning,
i kommande avtalsrörelse, är ett misslyckande! Redan här har vi gett några
poäng till arbetsgivarna.

Vilka Facket är – vad vi gör och
varför medlemskapet är viktigt är en
insikt som måste nå ut på golvet!
När inte alla medlemmar ser eller förstår
vikten av ett fackligt medlemskap och
vikten av ett starkt fackligt kollektiv, så
har vi misslyckats! När folk väljer att
stå utanför och bara ser Facket som en
utgift, samtidigt som andra får betala,
så förstår man inte längre det Fackliga
Löftet!
Att ha fackliga diskussioner ute på
arbetsplatsen måste vara en självklarhet och det måste ske dagligen. Detta
är inget som bara skall ske efter arbetstid och utanför arbetsplatsen. Det
fackliga tänket måste vara en del av
arbetsvardagen! Våra frågor måste få
ta plats – vi behöver synas och höras!
Att bara fokusera på interna möten och
telefonsamtal kommer aldrig att göra
oss starka eller göra så att insikten om
Facket och dess vikt växer! Vi måste
synas och höras i alla kanaler – fysiskt
men också genom text, video och ljud!
När det fackliga tänket och de
fackliga diskussionerna är en del av
vardagen och när medlemskapet är
en självklarhet så kan vi börja prata
förändring på allvar!

E210 Stockholm – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Södermalm
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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När det är avtalsrörelse så blir det
tydligare än annars att vi har ett tvåpartssystem i Sverige – arbetsgivare och
arbetstagare. Vi bägge vill saker och har
starka åsikter – sällan går dessa ihop,
vilket blir väldigt tydligt när man förhandlar fram kollektivavtal.
Vårt största fokus måste vara arbetstid, arbetsmiljö och lön! Vi får inte
släppa arbetstiden till arbetsgivarna. Vi
måste ta mer makt över arbetsmiljön
och säkra upp den. Vi behöver få upp
lönerna. Att kunna styra över arbetstiden och ha makten att fördela den fritt
över dagar och närsom är arbetsgivarnas
”Våta dröm”!
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E210 blir digital!

E210 blir digital vilket innebär en
hel del förändringar – en utveckling
för tidningen, lättare för dig som
medlem att tycka till och snabbare
uppdatering!
De flesta stora tidningar finns idag
digitalt och väldigt många tidningar
finns endast på digitala plattformar!
Det här med papperstidning är något
som mer och mer tillhör historien! Även
om det kan kännas mysigt att hålla i
en tidning istället för att scrolla och
swipe:a, så är väl just detta kanske det
enda positiva med en så kallad fysisk tidning. Papperstidningen är inte särskilt
skonsam varken mot miljön eller för
ekonomin. Att trycka fysiska tidningar
är kostsamt och portot blir allt dyrare.
Även fast det idag går relativt snabbt att
skicka en tidning till tryck, trycka och
att sedan få den utdelad så kan det vara

dyrbara dagar man går miste om, under
denna process. Idag är det så kallade
bruset större än någonsin tidigare och
informationen måste nå ut snabbt, för
att hinna vara aktuell för läsaren!
I den digitala tidningsvärlden är
man inte bunden av ex antal sidor eller
några deadlines innan man kan få ut
innehållet till läsarna. Här kan man
få ut ny information på direkten! Vid
eventuella ändringar av innehållet är
det dessutom enkelt att redigera, utan
att felaktig eller inaktuell information
fortsätter att spridas.

Som medlem och läsare kommer dina
åsikter att få större plats!
Idag när E210 är en fysisk tidning så
kan inte du som läsare få tillgång till
andra läsares frågor och kommentarer
på tidningens innehåll, då denna kommunikation sker via mail. Med E210 som
digital tidning kan du som läsare öppet
kommentera och diskutera om tidningens
innehåll – direkt under respektive artikel!
Detta gör att du som medlem och läsare
kan få en helt annan kontakt med andra
medlemmar och läsare än tidigare. Det
är också enkelt att skicka in förslag och
önskemål på framtida artiklar.
Årets decembernummer av E210 blir
medlemstidningens sista som fysisk tidning! Efter årsskiftet kommer den framöver att vara digital. Planen är att du
redan skall kunna läsa nästa nummer,
alltså E210 NR8, även digitalt – så att
du skall hinna vänja dig inför nästa års
nya upplägg! E210´s fackliga korsord
kommer tyvärr att försvinna med den
fysiska tidningen. För att kompensera
detta började Stockholmsklubben med
ett fackligt korsord i Vägbanans förra
nummer, som dessutom är betydligt
större. Där kommer de fackliga korsorden att finnas framöver.

Som medlem och läsare kommer du att
få mer information – på ett bredare sätt!
Istället för att E210 är låst vid åtta sidor
per nummer och delas ut åtta gånger
om året så kommer tidningen att kunna
publicera varje månad och vid behov!
Innehållet kommer dessutom lätt att
kunna delas vidare i sociala medier för
ytterligare spridning. Fackföreningsrörelsen och dess organisation behöver bli
betydligt bättre på att synas och höras i
bruset, i den digitala världen!
Istället för att vänta på posten så kommer du enkelt att komma åt tidningen
via en plattform på klubbens hemsida
sekosthlmva.se. Sedan kan du läsa
den direkt i mobilen! Förutom att du
kommer att få tillgång till innehållet
snabbare så kommer du även att få
mer facklig, fack-politisk och lokal
information. Detta i form av youtube-
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klipp, upplysning om olika fackliga och
fack-politiska event samt information
om klubbens lokala verksamhet.

Text och montage: Cassandra Solback
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Avtalsrörelsen
2020
#avtal20

rehabilitering.
Nu är kraven satta och målet är att
den samordning inom LO som finns,
skall öka möjligheten till bra och
utvecklande resultat i de kommande
avtalsförhandlingarna.
Men hur går det egentligen till?
Kollektivavtalen ”går ut i datum” med
jämna mellanrum. Detta för att ha
chans att kunna påverka och förbättra
avtalen så att dess innehåll skall fungera
så bra som möjligt, med den verklighet
man lever och verkar i. Denna gång går
avtalen ut nästa år, alltså år 2020 – då är
det dags för en så kallad avtalsrörelse.
En avtalsrörelse innebär att representanter från arbetstagarorganisation (som
till exempel Seko) och arbetsgivarorganisation (som till exempel ME) sitter
vid förhandlingsbordet för att försöka
förhandla fram nya kollektivavtal. De
skall komma överens om vilka löner
och spelregler som skall gälla i det nya
avtalet. Kommer man inte överens så
kan man varsla om strejk och sedan
strejka, tills man kommit överens om
regler och villkor.
Det är du som medlem som är med
och påverkar vilka krav och frågor som
dina representanter i Facket skall driva i
avtalsrörelsen. Detta görs via motioner.
Motioner som sedan diskuteras lokalt,
regionalt, centralt och kanske också via
LO. De motioner man sedan klubbat
igenom, blir avtalskrav som fackförbundet presenterar för avtalsrådet.
Sedan beslutar förbundsstyrelsen vilka
avtalskrav som skall drivas i de olika
kollektivavtalen inom ens fackförbund.
Sekos förhandlingsdelegation träffar
sedan arbetsgivarna för att byta kravlistor och börja att förhandla. Kommer
man inte överens så kan det bli strejk.

Motionerna är inlämnade, samordningen är spikad för Sekos del och
mobiliseringen är igång! Avtalsrörelsen 2020 närmar sig med stora
steg!
Det blev inte någon så kallad LO-samordning, med ett gemensamt lönekrav,
för samtliga av LO´s 14 fackförbund!
Fackförbunden Kommunal och Pappers
har valt att stå utanför samordningen!
I början av november så beslutade
LO´s styrelse (med företrädare från
de 14 förbunden) om ett gemensamt
löneökningskrav för avtalsrörelsen
2020. Denna samordning står 12 av 14
LO-förbund bakom. Anledningen till
att LO-samordningen diskuterats och
ifrågasatts de senaste åren är på grund av
att de förbund med branscher med sämst
villkor och lägst minimilöner (oftast
kvinnodominerade branscher) tycker att
man skall satsa mer och högre. Detta för
att lättare nå LO´s mål om att minska
klyftorna mellan män och kvinnor.
Det procentuella lönekravet för
LO-förbunden landade på 3,0 procent,
vilket är ett högre krav än i avtalsrörelsen 2017 som var på 2,8 procent.
LO´s representantskap har även fattat
beslut om de övriga gemensamma kraven i avtalsrörelsen, som bland annat
innebär en bred låglönesatsning där
alla medlemmar med en månadslön
under 26 100 kronor skall få extra
påslag. Gemensamma krav är även
högre avtalspension – med inbetald
premie redan ifrån första intjänade
kronan. Starkare skydd mot sexuella
trakasserier och bättre möjlighet till

Mobiliseringen inför en avtalsrörelse
är jätteviktig – parterna är duktiga
på att hänga ut varandra i media!
Medans det hittills varit relativt tyst om
själva avtalsrörelsen och dess komman-
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de förhandlingar, ifrån Fackets sida, så
har arbetsgivarna sedan ett tag tillbaka
börjat mobilisera genom att försöka ge
en bild av ett Sverige i kris! Ett Sverige
som inte tål några löneökningar alls!
Detta för att försöka vinna medhåll
och sympatier – att påstå att Facket
har orimliga krav! Samtidigt så är det
många fackligt anslutna som tycker att
sitt fack kräver för lite och sätter ribban
för lågt! Därför är avtalsmobiliseringen
superviktig för den fackliga avtalsrörelseinsikten!
När man sedan har kommit överens och förbundsstyrelsen har fattat
beslut så undertecknas avtalen. Under
avtalens giltighetstid råder sedan så
kallad fredsplikt – avtalets innehåll
skall följas av bägge parter! Fackliga
företrädare ser sedan till att avtalen följs
ute på arbetsplatserna.
Efter årsskiftet är avtalsrörelsen
i full gång!
Löneökningskravet på 3,0 procent är
en insamlingsmodell – det är först när
förbunden har sina branschvisa och
lokala förhandlingar som medlemmen
vet hur mycket löneökningen blir för
ens egen del.
Avtalen sägs upp senast två månader
innan de går ut i datum, vilket innebär
att industrin (som är först ut) kan ha
ett första avtal klart i mars. Då bestäms
den slutgiltiga nivån på löneökningarna
för den övriga arbetsmarknaden. Det
är därför man brukar säga att det är
industrin som ”sätter märket” då detta
är avgörande för de branschavtal som
förhandlas fram efter.
Sekos förbundsordförande Valle
Karlsson lyfter fram kravet på åtgärder
mot sexuella trakasserier och förbättringar när det gäller rehabilitering och
arbetsanpassning. Seko vill ha särskilda
arbetsmiljöavtal där dessa frågor skall
regleras.
Text och montage:
Cassandra Solback
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Vad händer egentligen med Förbifarten?

Kraftiga förseningar och rejält
mycket dyrare kommer en av
världens längsta motorvägstunnlar Förbifart Stockholm att bli!
Sekos förbundsordförande Valle
Karlsson har riktat stark kritik mot
Trafikverkets beslut!
En av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar har kommit att bli ett riktigt
stort och omtalat projekt – på många
sätt och vis!
Seko har, under Förbifartens hittills
fyra år, arbetat hårt med att organisera
de anställda på de olika företagen ute
på Lovön, som är ena änden av denna
underjordiska trafikplats. Det fackliga
arbetet har under åren förstärkts ute
på Lovön som kontinuerligt besöks av
ombudsmän från Seko.
I början av november gick Trafikverket ut med ett beslut som innebär att
Förbifarten blir fyra år försenat och
flera miljarder dyrare, än tidigare planerat. Vägprojektet kommer alltså att
stå klart år 2030 istället för 2026 och
kosta 3,3 miljarder mer än vad man
tidigare beräknat! Det är Trafikverket
som ansvarar för upphandlingarna och

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson
har i media riktat stark kritik till detta
beslut! Trafikverket har gått ut med
att anledningen till dessa förseningar
bland annat beror på att passager under
Mälaren var mer svårarbetat än vad
man tidigare trott. Att det behövs ett
mer omfattande test av tekniken som
skall driva Förbifarten. De har också
sagt att en av de viktigaste orsakerna
till förseningen och en högre kostnad
är allvarliga fel, som enligt Trafikverket,
har begåtts av den italienska entreprenören LSAB. Entreprenören skall, enligt
Trafikverket, ha använt fel bergbultar
för att säkra upp berget ute på Lovön.

Lovön har haft full bemanning!
Flera olika entreprenörer har fått
uppdraget av Trafikverket att bygga
Förbifart Stockholm. Seko och andra
fackförbund har kontinuerligt besökt
arbetet ute på Lovön. Trafikverket
själva har haft både personal och byggledare på plats – hela tiden, som suttit
vägg i vägg med övriga ute på Lovön.

Vem skall betala för detta?
Beskedet om dessa kraftiga förseningar
och rejält ökade kostnader har fått stor
kritik och det är inte klart vem som skall
stå för dessa kostnader. Infrastrukturminister (S) Tomas Eneroth säger i Ekot
att Trafikverket behöver komma in med
en ny kalkyl på tidsplan och kostnader.
Tanken har nämligen varit att trängselskatten skall betala större delen av
projektet Förbifart Stockholm. Vilka
konsekvenser dessa ökade kostnader
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nu blir för stockholmarna vet man i
nuläget inte.
Förbifarten bildar en 18 kilometer
lång underjordisk väg genom Stockholm – från Kungens Kurva till Rotebro.
Arbetet satte igång år 2016 med målet
att stå klar för trafik år 2026. Då var
kostnaden beräknad till 34,4 miljarder
kronor. Med beskedet om att projektet
nu kommer att bli dyrare så landar den
nya slutnotan på 37,7 miljarder kronor.

Text:
Cassandra Solback
Foto:
Sandra Lindström
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2 ÅR
SENARE!
Det har gått två år sedan #Metoo
gjorde revolution i Sverige och på
svensk arbetsmarknad!
Det kan hända väldigt mycket på två
år men hur mycket har egentligen
hänt och hur långt har vi kommit
på denna tid?

Till en början så kunde man se hur folk
”försvann” lite här och där – i TV-rutan,
ifrån politiska maktpositioner – ja, det
”försvann” en del inom fackföreningsrörelsen också! Sedan så började det att
diskuteras, runt omkring på arbetsplatser,
om att skaffa en policy mot sexuella
trakasserier. Att inte detta redan varit
självklart är skrämmande! Oron för att
ens företag skulle hamna i ”blåsvädret”
i samband med #metoo var det ingen
som ville riskera! Efter det kom hånet!
Revolutionen började att diskuteras som
överdriven och vulgär – precis på samma
sätt som arbetsgivarna brukar prata om
Facket i en avtalsrörelse.

parter till ett dialogforum i november
med #metoo som mötets huvudpunkt.

Arbetsgivarparten har inte tagit ett
ordentligt ansvar!

Jämställdheten har kommit upp på dagordningen men centralorganisationernas
senaste mätningar visar ännu på att
männen dominerar när det kommer till
makten och lönen på arbetsmarknaden.
Kvinnans ord och kunskap är fortfarande inte alltid, och inte överallt, värd lika
mycket som mannens.

Under #metoo-uppropen blev det tydligt att arbetsgivare saknat kunskap om
de regelverk som fanns för att förebygga
sexuella trakasserier. Det har varit brister i kunskap kring diskrimineringslagen
och arbetsmiljölagen och vad dessa regelverk innebär! Detta har inte varit helt
främmande för regeringen, som tidigare
gett Diskrimineringsombudsmannen
och Arbetsmiljöverket i uppdrag att
förmedla denna information och dess
ansvarsskyldighet. Regeringen gav
dessa myndigheter ett förnyat uppdrag
kring detta sommaren 2019.
#metoo-rörelsen har bidragit till att
öka medvetenheten kring våld och trakasserier i arbetslivet. Arbetsmarknadsdepartementet bjöd in arbetsmarknadens

LO, TCO och Saco samarbetar
äntligen!
Det är, konstigt nog, ytterst sällan som
Sveriges tre fackliga centralorganisationer går samman för att samarbeta och
driva viktiga frågor! Men #metoo har
kommit att bli en sådan fråga, i form av
utbildning i hur man motverkar sexuella
trakasseier på arbetsplatsen. Att detta
inte redan varit ett naturligt arbete hos
både arbetsgivare och skyddsombud,
samt övriga fackliga företrädare, säger
väl ändå en del om engagemanget innan
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#metoo. Faktum är att man bara sedan
några år tillbaka börjat prata om psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet
och dess fokus har inte riktigt hängt
med i tiden, om man säger så!
Idag finns det utbildningar i att motverka, upptäcka och hantera sexuella
trakasserier på en mängd olika arbetsplatser – inom partier och fackförbund!
Under hösten gick LO, TCO och
Saco ut och sa att sexuella trakasserier
och kränkande särbehandling är allvarliga arbetsmiljöproblem och flaggade
för en gemensam utbildningssatsning
för att stärka det fackliga arbetet mot
sexuella trakasserier. Tillsammans har
man genomfört en utbildning för regionala skyddsombud, om hur vi fackligt kan
motverka sexuella trakasserier. Denna
utbildning finns nu återgiven i digital
version i form av en serie filmer på
LO´s hemsida.

Mäns våld mot kvinnor har blivit känt
och kvinnors skam har minskat!
Ett tag kunde man dagligen höra orden
”Var och varannan i ens omgivning
har någon gång blivit utsatt!” med en
chockad efterton. #metoo har kanske
främst bidragit till att öppna upp mäns
och arbetsgivares ögon för hur pass
vanligt det är att man som kvinna förnedras på olika sätt och ses som mindre
värd! Och rörelsens starka systerliga
band har kanske främst bidragit till
att slå bort skammen – våga prata,
berätta och anmäla! Det sistnämnda
har även bidragit till att många anmält
både nya och gamla övergrepp. Dock
så ifrågasätts kvinnor ofta fortfarande
och få förövare fälls!

”Förändring behöver inte ta tid
– gör det bara!”
Lokalt nätverk, Seko Väg & Anläggning;
Kvinnor i Branschen
Rikstäckande nätverk, Seko Väg & Ban;
Aurora – Seko Väg & Ban
6F-Kvinnliga Nätverk
LO-Kvinnor

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.
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; 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

#sekovagoanlaggning
#klubbenfördig
#fackligvardag
#mervärde
#sekovägenframåt
#avtal20
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