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S har förflyttat
vågmästarrollen från
SD till V!

”Nya” ombudsmän i branschen

Teres Lindberg,
sekoit och
socialdemokratisk
riksdagsledamot.

Varje annat alternativ i senaste valet hade varit sämre än Januariavtalet!
Trots att valet var i september 2018, gjordes regeringsförklaringen först den
24 januari år 2019 – detta på grund av de 73 punkterna i Januariavtalet. Avtalet
kunde skrivas på, bland annat tack vare krav ifrån L om att hålla V utanför. Röstar
man på SD så kan man inte begära att få en jämlik sossepolitik – de hänger ju med
Kristersson! Men att Januariavtalet blev av måste vi ändå ge L och C en eloge för!
Att vi har regeringsmakten innebär att vi sätter dagordningen, men förslag som
man på förhand vet inte kommer att gå igenom, föreslår man inte. Tack vara detta
avtal har S förflyttat vågmästarrollen från SD till V – Vänsterpartiet bestämmer vilket
val som går igenom, vilket är en framgång!
Vi är sossar varje dag, men vi behöver en socialdemokratisk budget att jobba efter!
Företagen måste gå bra – tjäna pengar och betala skatt. Trygga jobb är A och O.
Regeringen måste ta ansvar för alla frågor, men kärleken till MP har inte blommat
alltför mycket på sista tiden. Inte för att klimatet inte är viktigt – tvärtom så är det
en sossefråga i allra högsta grad! Familjeveckan är en stor vinst för LO-medlemmarna
– dock så ”marknadsfördes” den kanske lite tokigt i valet, där den nämndes som en
extra semestervecka för småbarnsföräldrar. Avskaffningen av pensionärsskatten är
också en vinnare! Pensionärsskatten är effekten av de jobbskatteavdrag som gjordes
under alliansens regeringstid. Man är överens om att höja pensionerna. I avtalet finns
också S-löfte om 20 miljarder till kommuner och landsting i hela Sverige. Människor
inom äldreomsorgen skall få bättre villkor och kostnadsfria arbetskläder. Det blir
ett krafttag mot vårdköerna och den psykiska ohälsan. Assistansen kommer att
förstärkas! Satsning på en trygg och utvecklande skola.
Sedan finns det såklart en del kompromisser som gör ont! Till exempel i arbetsrätten där det blir fler undantag från turordningslistan vid uppsägningar. Hade vi i
förra mandatperioden kämpat för att förstärka LAS så hade borgarna kämpat för
motsatt effekt. Får MP härja fritt så är läget dessutom väldigt osäkert.
Fri hyressättning vid nyproduktion och utökade skatteavdrag för RUT, var extra
viktiga frågor för L och C. Under förra mandatperioden var det MP som stred för
RUT och tyckte att det var viktigt.
Förlängd migrationslag – trots tidigare mål! Men, istället fick vi igenom en återinförd rätt till familjeåterförening. Stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar efter
2030 – vilket inte lär vara ett problem när man tittar på hur produktionen och dess
utveckling ser ut idag. Vi kanske redan är där om tre år till och med!
Det starka samhället är vårt projekt – vi skall minska klyftorna i samhället! Om
någon säger att det här är en rakt av borgerlig agenda så stämmer inte det. Tvärtom
så kommer det att bli mer socialdemokratisk politik än vid något annat utfall i regeringsfrågan. Blockpolitiken är bruten och vi står för utveckling och samarbete. Mot
detta står M och KD som vill bilda regering med stöd av SD. Som vi kunde se av
deras budget så innebär den en kraftig försämring av i stort sett allt vi socialdemokrater tycker är viktigt.

Christer Strömberg arbetar sedan i
april som ombudsman med ansvar för
Södermanland.
Christer kommer tidigare från Peab
där han arbetade i 26 år som anläggare
och asfaltsarbetare, de sista 11 åren var
han förtroendevald och arbetade med
förhandlingar och arbetsmiljöfrågor.

Christer kommer gärna ut och besöker er på arbetsplatserna.
christer.stromberg@seko.se
010-482 17 42

NCC Industry har haft organisatoriska
problem, och på några områden har
någon maskin blivit obemannad. NCC
Industry har därför genomfört en förhandling om att använda NCCs polska
bemanningsföretag Montage på några
beläggningsprojekt i Region Väst.
Vid förhandlingen hade Seko’s
MB-grupp en mängd frågor som inte
besvaras. Till slut enades parterna om
att utföra ett pilotprojekt där två personer från MB-gruppen, Henrik Heij och
Kristian Olausson, följer hela projektet.
Att lägga ut jobben på andra är
inte någon lösning för att få en stabil
organisation för framtiden, det gäller
att kavla upp armarna och göra vår
bransch intressant för ungdomarna
igen. Jag är inte ett dugg förvånad
att det blir färre och färre som söker
Bygg- och anläggningsprogrammen,
när företagen hellre tar in bemanning
eller UE i stället för de som kommer
nya från byggutbildningarna, och det
gäller alla bolag.
Seko kommer att ta in MB-grupperna för att bland annat informera om
avtalsrörelsen som går i gång första
kvartalet 2020 och andra aktuella
saker som är på gång inom företaget
och avtalsområdet. Vi hoppas detta
skall slå väl ut, då att ha starka lokal
MB-grupper är fundamentet i den fackliga organisationen.

Eldina Melez är anställd ombudsman
i Norrköping sedan november 2018.
Hennes arbetsområden är bland annat Väg & ban och ME i Östergötland.
Eldina jobbade 16 år på SJ AB i
Ånge, innan hon flyttade till Norrköping med sina två barn och två katter
och de trivs jättebra allihop.
eldina.melez@seko.se
010-482 17 30

Text och foto: Cassandra Solback
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Hösten börjar göra dagarna kortare och
regnigare. Då blir det än viktigare att
ha ordentliga varselkläder och skyddsutrustning. Är utrustningen smutsig
eller sliten så är det bara att skicka på
tvätt alternativt hämta ut nytt, så enkelt
är det. Säkerheten först annars är det
”Timeout” som gäller.
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Avtalsrörelsen kommer gissningsvis
handla mycket om Arbetstiden. Vägoch Banavtalet är ett av det starkaste
avtalen i svensk fackföreningsrörelse.
Arbetsgivaren äger endast rätt att lägga
ut 8 timmar mellan 06.00 till 17.30
veckans fem första dagar. All övrig tid
äger ni själv vilket innebär att ni inte
är tvingade att jobba övertid, helg,
natt etc.
Med vänlig hälsning
Karl-Johan Andersson
Ordförande SEKO/NCC
070-579 60 16
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WorldSkills Kazan 2019!

Vår Etik och
Värdegrund!

Industrielektrikern Martin Lindelöw
från Hässleholm tog Silver och vann
även ”Best of Nation” – ett pris till de
tävlande som presterat bäst för sitt land.
Undersköterskan Jonna Mjörnell ifrån
Upplands Väsby, hotellreceptionisten
Elias Larsson ifrån Hjärup och visual
merchandiser Vendela Lundin Pikner
ifrån Stockholm, tog Brons.
Text: Cassandra Solback
Foto: Magnus Ekeljung

Yrkes-VM ägde rum i Kazan,
Ryssland med ett svenskt landslag
representerat av 28 yrkesarbetare!
Fyra av de tävlande unga-vuxna
var ifrån byggsektorn.
Den 22-27 augusti ägde årets Yrkes-VM,
eller WorldSkills som det också kallas,
rum – denna gång i Rysslands Kazan.
Från Seko Stockholm representerade
ombudsmännen Rolf Hedlycke och
Magnus Ekeljung. Svenska landslaget representerades av 28 stycken
yrkesskickliga ungdomar från bland
annat yrkesgrupperna undersköterska,
flygtekniker, servering, kock, frisör,
trädgårdsanläggning, webbutveckling,
hudterapeut, betongarbetare, murare
och plattsättare. För första gången
tävlade Sverige i yrkena hotellreception och betongarbete. Totalt bestod
tävlingen av 56 olika yrken.
Cirka 200 000 besökare var på plats
för att följa mästerskapet och se när
världens yrkesskickligaste ung-vuxna
gjorde upp om medaljerna. Detta var
den 45:e gången Yrkes-Vm arrangerades och detta år ägde det rum i arenan
Kazan Expo International Exhibition
Centre, som byggdes speciellt inför
Yrkes-VM 2019.
En del säger att detta är Sveriges
viktigaste landslag!
Cirka 3500 volontärer hade som
huvuduppgift att bara vägleda folk i
den stora massan! Fotbollslaget Rubin Kazans hemma-arena rymmer 45
000 åskådare och har varit stängd i 6
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Har du koll på Sekos Etiska policy
och människosyn? Vad tycker vi
egentligen om normer och hur försöker vi att påverka dem? Hur vill
vi att vi skall behandla varandra?

månader, bara för förberedelser inför
invignings- och avslutsceremonin. Under
invigningen var det OS-känsla, bevittnar ombudsmännen Magnus och Rolf.
Under finalen fanns till och med
Putin på plats.

Landslaget förstärker yrkesstoltheten, med hopp om att locka fler
unga till de olika yrkesgrupperna.
Yrkes-VM är en av världens största
tävlingar, där de svenska ambassadörerna är viktiga för yrkesutbildningarnas framtid – därav ett väldigt
viktigt landslag! Tiden för träning och
deltagande, som dessa hantverkare får,
är utvecklande för individen men det är
också något positivt för både företag
och bransch.
WorldSkills startade år 1950 och
årets motto var ”Skills for the future”.
63 stycken länder deltog, med 1300
tävlande.
Ett silver, tre brons och sex Medallion
for Excellence !
Det svenska yrkeslandslaget tog flera
medaljer under de fyra, intesiva tävlingsdagarna!
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A

Medallion for Excellence tilldelades
svetsaren Axel Gustafsson ifrån Lönsboda, plattsättaren Filip Sandgren ifrån
Västerås, VVS-installatören Anton
Hasenstrauch ifrån Alunda, kocken William Brittsjö ifrån Göteborg, servitrisen
Jolanda Edvardsson ifrån Järpen och
hudterapeuten Emmie Lindblad ifrån
Hässleholm. Emmie vann även priset
”Sustainable practice award” – ett pris
som tilldelas de tävlande som sparsamt
och effektivt använt sina produkter under tävlingen. Medallion for Excellence
är en utmärkelse som tilldelas de tävlande som visat prov på exceptionellt hög
kvalité och lyckats samla in höga poäng
i respektive yrkeskategori.
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete
mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom
Utbildningsdepartementet, Skolverket och
Myndigheten för yrkeshögskolan.
Tillsammans med företag, yrkesnämnder,
branschorganisationer och skolor är uppdraget att
öka attraktionskraften, statusen samt kvaliteten för
svenska yrken och yrkesutbildning.
WorldSkills Sweden ansvarar för det svenska
Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM (WorldSkills
Competition) och Yrkes-EM (EuroSkills) samt är
arrangör av Yrkes-SM.
Yrkeslandslagets huvudsponsorer är AFA Försäkring
som värnar arbetsmiljö samt AMF som fokuserar på
hållbara pensionslösningar.

tt fackföreningsrörelsen är för allas
lika värde och rätt är ingen nyhet
för de flesta, men vad betyder det egentligen och vad innebär det i praktiken?
Som de flesta företag så har LO och
de 14 fackförbunden policys för sina
anställda och förtroendevalda. Ändå så
är vi kanske inte de allra bästa på att
leva och verka efter dessa alla gånger.
Man brukar säga att barn gör inte
som man säger, de gör som man gör.
Så är det ofta med många andra saker
också. Bara för att man till exempel hör
någon läsa det fackliga löftet så betyder
det inte att man förstår innebörden och
känner dess styrka.
På samma sätt fungerar det när det
kommer värdegrund och normer. Även
om du har läst Sekos Etisk policy och
häftet Den HBTQ-vänliga arbetsplatsen
så innebär inte det, per automatik, att
orden blir till handling och verklighet.
Man brukar säga att man skall
behandla andra som man själv vill bli
behandlad. Det kan väl tyckas låta
enkelt och smart, men hur lätt är det
egentligen – att alltid leva efter detta?
Med detta tankesätt utgår man ju ändå
ifrån sig själv, sin egen vardag, sina egna
erfarenheter och åsikter. Och visst det
är ju såklart jätteviktigt det med, men
vad händer då med de lite mer, för en
själv, kanske obekanta frågorna och
områdena?
Att man inte skall stjäla, ljuga och
utnyttja andra förstår de allra flesta

vikten kring, men hur ofta hör man inte
saker som; ”Det där det är inget för
mig – det där får andra syssla med!”,
”Det där skall inte facket lägga tid och
pengar på!” eller ”Jamen, lite får man
väl ändå tåla?”?
Detta när det kommer till saker som
till exempel jämställdhet, jämlikhet,
kön, sexuell läggning, olika generationer och civilstatus.
Alla innebär Alla och alla behöver
vara delaktiga i detta arbete som pågår
dygnet runt! Som facklig, oavsett om
du är medlem/förtroendevald/fackligt
anställd, så har du tagit ställning kring
vilket samhälle du vill ha och tror på!
Detta gjorde du den dagen du fyllde i
ansökan om medlemskap i facket.
Att vara facklig innebär att man både
tror och står upp för allas lika värde
och vill ha ett samhälle där alla har lika
rättigheter, rätt till samma möjligheter
och behandlas med samma respekt och
utgångspunkt – oavsett vem hon/han/
hen är, tycker om eller kommer ifrån.
Detta är värderingar vi skall leva och
verka efter under arbetstid, på fritiden,
ute på webben – hela tiden!
Det man som facklig säger och
gör kopplar omgivningen ihop med
fackföreningsrörelsen. Det man som
individ säger/inte säger, gör/inte gör,
tillåter/inte tillåter i arbetsgruppen, runt
lunchbordet, i fikarummet och på AW´n
är avgörande för den psykosociala arbetsmiljön, konservativa normer och
åsikters överlevnad och i det stora hela,
hur snabbt utvecklingen kommer att gå
framåt! Inte bara ditt medlemskap är
avgörande – du som individ har även en
jätteviktig roll i det lilla och det stora.
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Trygga arbetsplatser fria från diskriminering är en facklig fråga.
Tänk på att det inte går att se på en
annan människa vilken sexuell läggning eller könsidentitet hen har. Därför är
det bra att inte utgå från att alla kollegor
är heterosexuella cis-personer.
Våga säg ifrån om du hör homo-, bieller transfobiska kommentarer på din
arbetsplats. Visa vilket klimat som ska gälla
på din arbetsplats.
Inför könsneutrala toaletter. Om du
jobbar på en arbetsplats där ni byter
om är det bra om det finns möjligheter att
byta om i enskilda rum för de som önskar.
Hen är ett pronomen precis som hon
eller han. Respektera det.
Använd ett könsneutralt språk: Det kan
vara till exempel föräldraledigt, partner,
syskon istället för mammaledigt, fru eller
syster. Säg ”alla kön” istället för ”alla män
och kvinnor” På så sätt inkluderas flera.
Se över hur ni uttrycker er i texter och i
bildspråk på din arbetsplats/fackklubb.
Finns det till exempel möjlighet att ange fler
än två kön vid medarbetarundersökningar
eller enkäter. Är frågor om samtliga diskrimineringsgrunder inkluderad?
Lyssna på HBTQ-personers erfarenheter
men respektera den personliga integriteten. Fråga om du får ställa frågor men
fråga inte något som du själv inte skulle
vilja svara på.
Internet är en bra plats att få svar på
funderingar som inte lämpar sig att
ställa direkt till en person.

Text:
Cassandra Solback
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Seko i Skanska

Seko i Peab
Nu är semestern över och dom flesta är
tillbaka i produktionen, hoppas att det
fanns tid för återhämtning.
Strax innan semestern släppte Seko
”vägrapporten” och det mediala intresset var stort, fick många samtal från tv,
radio och tidningar. Kanske blev några
av er intervjuade. Det känns skönt att
kunna säga att Seko ”gör skillnad” för
våra vägarbetare och anläggare.
Det är även kul att kunna berätta att
Peab kommer att få 1700 nya medarbetare via köpet av YITs asfalt-, ballastoch fräsavdelningar i Sverige, Finland,
Norge och Danmark. Det innebär
70 nya asfalts och fräsmedarbetare
i Sverige. Och cirka 50% av beläggningsmarknaden i Finland. I Danmark
innebär det en nyetablering, både på
beläggning, fräs och försäljning av
grus & berg. I Norge blir det en helhet
som håller ihop alla processer inom
beläggningen.
Det är bara att inse det är fullt upp
på asfalt och fräs. Många kommuner
och trafikvägskontrakt som ska färdigställas innan vinteruppehållet. Tänk på
arbetstidslagen och era elva timmars
dygnsvila.
Även på anläggning känns det bra
och det är många jobb att påbörja
och färdigställa. Även på drift och
underhåll har vi tagit kommun och
trafikkontrakt.
Mycket av det dagliga fackliga arbetet
sker i det tysta och för att få ut informationen måste vi få in fler fackligt intresserade i MB-grupper och att ni som
tycker arbetsmiljö är viktigt, att ta på er
rollen som skyddsombud. Dessa forum
är viktiga för informationsspridning, så
det når ut till er i linjen på ett bra sätt.
Vi har dialogen med koncern angående
Sekos synlighet på Planket så att vi även
där kan informera om viktiga beslut
och förändringar.
Ta väl hand om er och tänk alltid en
extra gång innan ni gör farliga moment,
så att även er dag kan bli ”en vanlig
dag på jobbet”.
		

Bjarne Ringdahl
ordförande Seko-Peabs
förhandlingsorganisation
073-337 69 14
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Visionen är det gröna folkhemmet
Det är över 20 år sedan Göran Persson lanserade visionen om det ”gröna
folkhemmet”. Det gjorde han vid sitt tillträde som statsminister. Visionen
går ut på att en hållbar tillväxt och rättvist fördelad välfärd kombineras
med ekologisk balans. Arbetarrörelsen och Olof Palme har sedan Socialdemokraterna var med och tog initiativ till den första globala miljökonferensen, som ägde rum i Stockholm 1972, haft miljö och hållbarhet
som en oerhört betydelsefull del av sin agenda. I och med Göran Perssons
vision om det gröna folkhemmet togs ytterligare viktiga steg för att skapa
en politik för nya gröna industrisektorer, för hållbar utveckling och för
gröna jobb.
Nu när både klimatkris och krisen för den biologiska mångfalden är här är det
dags att på allvar blåsa liv i det gröna folkhemsbygget och återföra det till den
centrala delen av den politiska dagordningen i Sverige. Riksdagen har beslutat att
år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är ett ambitiöst och helt nödvändigt mål som det finns stora möjligheter att nå. De tekniska
förutsättningarna för att ställa samhället till hållbarhet är goda. Effektivare och
konkurrenskraftiga lösningar utvecklas i snabb takt, men dagens styrmedel är
otillräckliga för att målet ska nås.
Miljö- och klimatpolitiken måste växlas upp och börja genomsyra alla delar
av samhället. Det handlar om satsningar på grönare ekonomi, arbetslivets villkor,
sambandet mellan ambitiös miljöpolitik och konkurrenskraft, investeringar i grön
infrastruktur, livsmedelsfrågor och nödvändigheten av stärkt internationellt samarbete. Det viktigaste är kanske att återigen göra miljöpolitiken till en grundsten i
välfärdsbygget. Vi måste se till att transportsystemet ställs om och att industrins
processutsläpp minskar till nära noll. Framför allt gäller det att anamma ett
systemtänkande. Sverige behöver en näringspolitik som möjliggör industriella
investeringar i ett hållbart samhälle som skapar jobb. Det krävs en radikal strategi för en grön ekonomi – med långsiktiga styrmedel, statliga bankgarantier och
ett investeringskapital. Vi måste göra Sverige fossilfritt, i ett partnerskap mellan
stad och land.
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Skanska Industrial Solutions (Sis) har
haft mycket byte av chefer och YA,
vilket alltid är jobbigt.

Med innovation, forskning och
utveckling skapas inte bara ny grön
teknik. I förlängningen skapas också
hållbar tillväxt och massor med nya
jobb och utvecklingsmöjligheter. Forskningen är redan i full gång och diskussionen handlar just nu bland annat
mycket om artificiell intelligens. Enligt
en studie från konsultfirman McKinsey
ser framtidens arbetsmarknad ljus ut i
Sverige. Enligt en undersökning som
firman gjort väntas innovation, automatisering och artificiell intelligens att
leda till fler jobb – och inte färre – i länder som räknas som ”digitala ledare”.
I Sverige beräknas BNP-tillväxten öka
med 1,3 procentenheter per år och skapa 300.000 nya jobb år 2030, till följd
av den nya tekniken. Även när man
tar med jobben som väntas försvinna i
beräkningen blir nettoeffekten positiv.
Ny teknologi kan både öka produktiviteten och skapa förutsättningar för
en hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt gör den tekniken mer miljö- och
klimatvänlig och skapar möjligheter
för bättre hälsa. För att den positiva
visionen om det gröna folkhemmet
ska bli verklig kommer det nu krävas
ett nära samarbete mellan forskning,
politik, fackförbund, näringsliv och
föreningsliv. Vi behöver stimulera
klimat- och miljövänlig innovation,

Efter en ganska lugn vår blev semestermånaden desto värre. Vår Affärsstöd
blandade friskt mellan väg- och banavtalet och byggnads avtal. Dessutom hittade dom på egna dividender på övertid
och skickade ut återkrav på pengar till
flera under semestermånaden (kolla
alltid era löner!).
Vi måste bli mycket bättre på att kolla och kräva in arbetsplatsanmälan och
vilket avtal projekten är anmälda på.
Som lök på laxen rättar företaget
lön utan förhandling som är godkänd
av chefen. Så framtiden, med löneskrivning i telefon och inget lönebesked
i pappersformat, kommer att kräva
mycket av alla medarbetare.
Skatteverkets nya regler gör ju att
man kan bli utan pengar för en lång tid
om man missar att kolla sin lön */. Om
det är fel, ta omedelbar kontakt med din
chef och kräv rätt lön.

På arbetsmiljösidan rullar det på bara
bra med Skyddsombudsutbildningar på
Sis och v&a.
Och som vanligt söker vi med ljus och
lykta efter någon som är intresserad av
att hjälpa sina arbetskamrater, att hålla
ordning på våra avtal & regler i form av
skyddsombud och MB-ombud, så hör
av er ni som är intresserad av ordning
och reda.
Skanska/Seko Förhandlings org
*/ Red anm. Är lönen fel, kan det bli fel på
skatten, vilket man inte får tillbaka förrän efter
man deklarerat.

stärka utbildningssystemen för livslångt
lärande samt transformationen till nya
typer av jobb.
Med en grön och hållbar samhällsekonomi skapar vi nya gröna jobb och
en hållbar tillväxt på riktigt. Det är
så vi tillsammans finner nyckeln till
framtiden.
		

Östra Sverige

Magnus Manhammar (S)
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Kont akt med Seko

Seko Direkt 0770-457
900
Hos Seko Direkt får du personlig rådgivning i
frågor som rör ditt jobb. Det kan vara allt från
anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar,
rättigheter och skyldigheter till medlemsförmåner.
Telefonnummer och öppettider.
Oavsett var du bor i landet når du oss på
0770-457 900, alla vardagar 08.00-18.00
Du kan också välja att mejla din fråga
till oss på sekodirekt@seko.se

Ditt medlemskap
Har du frågor om ditt medlemskap, till
exempel din medlemsavgift, kontakta ditt
regionkontor.

Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna

Telefon 08 454 84 00
stockholm@seko.se

Seko Mellansverige
Luntgatan 28
602 19 Norrköping
Telefon: 011 20 25 60,
Fax 011-20 25 65,
mellansverige@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
Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680
611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Tel: 070-265 97 75,
Fax 011 20 25 65
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Du kan vara
Destinatär!

Avtalsrörelsen
har
startat
För i det närmaste tre år sedan avslutade vi en avtalsrörelse och skrev under
ett avtal med löptid om tre år. Nu står vi
i begrepp att starta en ny avtalsrörelse.
Innehållet i avtalsrörelsen är i allt väsentligt en gemensam ansträngning och
bygger på en stark målmedvetenhet i
frågor som berör vår vardagliga gärning
på våra arbetsplatser runt om i landet.
En avtalsrörelse består av mycket mer
än lönefrågor. Den omfattar även
frågor kring hur vi arbetar, och under
vilka villkor, t.ex. arbetstider generellt,
inte minst förläggning av arbetstiden.
Man kan även lyfta fram tankar och
idéer om mer allmänna villkor. Ta
utgångspunkt i våra avtalstexter, det
gula avtalet det vill säga Seko väg- och
banavtalet och ME-avtalet. Ta fram det
avtalet och diskutera utifrån vad som
sägs och jämför med hur det fungerar
på arbetsplatsen! Vidarebefordra sedan
tankar och förslag till förtroendemän på
arbetsplatsen.
Förmodligen upplevs upplägget
med att skriva motioner som en aning
formellt och stolpigt, men det är den
arbetsmetod som vi har kommit överens
om att arbeta efter. Det är ingen som
kräver att alla ska kunna formulera
och uttrycka sig helt korrekt genom
motioner. Det är ok ändå.
Ta kontakt med din klubb, den vägoch banklubb du är medlem i. Kontaktuppgifter hittar du på Sekos hemsida.
Det hastar lite, för redan den 16
september bör motionerna vara Seko
branschorganisation väg och ban tillhanda.
Därefter kommer förbundet att
jämföra och sortera motionerna inför
avtalskonferensen som hålls den 26-27
november. I avtalskonferensen bearbetas motionerna och resultatet kommer
att ligga till grund för Sekos väg och
bans yrkanden mot arbetsgivaren. Det
är avtalsdelegationen som förhandlar
med arbetsgivaren. Delegaterna väljs
efter nomineringar från klubbarna. Avtalsrörelsen inleds under nyåret 2020.
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Toppstigen

Känner du någon som är efterlevande till en järnvägare, eller en järnvägare
som studerar på fritiden? Tipsa då denne att det kan finnas pengar att
hämta i någon av de fonder som varje år delar ut många sköna tusenlappar till sina destinatärer.
Destinatär kallas den som uppfyller villkoren för att få pengar ur en fond. I järnvägssektorn finns det väldigt många mindre fonder som numera hanteras genom
”Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond” och ”Nils Varenius fond”.
Namnet till trots omfattar SJ/BV-personalens förmånsfond inte bara de som
jobbar eller har jobbat inom SJ eller Banverket, utan faktiskt nästan alla som
jobbar i järnvägssektorn: ”företag sprungna ur den tidigare SJ-sfären” heter det
i statuterna.
Idag är det väldigt få som ansöker om bidrag från fonderna, och det hoppas
vi kunna ändra på genom att informera alla väg & banmedlemmar och andra
som läser Seko Vägbanan. Skulle trenden hålla i sig, och fonderna slutar dela ut
bidrag, kan fonderna avslutas och hela avkastningen gå rätt in i statskassan, och
det känns lite onödigt.

Det är inte bara skidsport som gäller
i Järvsö. Mountainbike har blivit
väldigt stort.
Nedan har vi utsikten från Alpstigen,
en av stiftelsens bostäder.

Fritidsstudier

Vet du hur stor skillnaden är?
Medlem i a-kassan, javisst. Men vet du hur stor skillnaden i ersättning är
för den som blir arbetslös och som har varit medlem i ett år jämfört med
den som blivit medlem alldeles nyss? Som mest 545 kronor om dagen.
Att bli medlem i a-kassan direkt när man får ett jobb är en god idé. Den som
blir arbetslös och har varit medlem i ett år samtidigt som hen jobbat tillräckligt
för att uppfylla villkoren för rätt till ersättning kan som mest få 910 kronor om
dagen före skatt.
Den som har jobbat lika mycket men inte varit medlem i ett år kan istället som
mest få 365 kronor om dagen. Det är 545 kronor mindre om dagen. Eller 11 990
kronor i månaden om man räknar med att man får full ersättning från oss på
a-kassan i 22 dagar per månad. Det är mycket pengar.

Tipsa kollegorna
Har du en ny kollega på din arbetsplats? Påminn då gärna om vikten av att söka
om medlemskap i a-kassan direkt. Med ett a-kassemedlemskap i ryggen har du
en trygghet om du blir arbetslös när säsongen är över eller om firman lägger ner.
Tänk också på att den som blir medlem i facket inte automatiskt blir medlem i
a-kassan utan det behövs en separat ansökan som du gör på sekosakassa.se. Där
har vi också övergripande information om a-kassan på 15 olika språk.

Är du medlem?
Är du själv osäker på om du är medlem eller inte kan du alltid ringa oss eller chatta
med oss. Vi svarar inte bara på medlemsfrågor utan alla frågor som rör a-kassan.
Cecilia Lundqvist

Östra Sverige

Nils Varenius fond ger bidrag till järnvägare som studerar på fritiden. I princip
skulle en spanskakurs på ABF göra en berättigad till bidrag till terminsavgift och
studiematerial.
Villkoret för att kvalificera sig för bidrag är att studierna ska vara utvecklande
för individen, och det går inte att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Sjukdom och efterlevande
SJ/BV-personalens förmånsfond är mest inriktad mot egen eller familjemedlems
sjukdom, rehabilitering och till efterlevande. Fonden kan ge ekonomisk hjälp till:
• Efterlevande barn och make/maka/sambo till en järnvägare som avlider.
• Barn (t.o.m. gymnasieåldern) till pensionerad järnvägare, där barnet visat
”särskild studiebegåvning”.
• Egen sjukdom eller rehabilitering för pensionerad järnvägare.
Syftet med den ekonomiska hjälpen är normal att den ska vara stödjande, för
det är inga jättesummor det handlar om.

Framsidan

Ansök
Inga pengar kommer automatiskt, utan den som vill ha del av fondernas utdelning
måste själv ansöka om det.
När du skriver din ansökan är det viktigt att du motiverar ordentligt och helst
vad pengarna ska gå till. Hellre för mycket information än för lite...
Mer information och ansökningsblanketter finns på www.sjbv.se.

Toppstigen i Järvsö
En av de investeringar SJ/BV-personalens förmånsfond gjort är två bostadsrätter
i Järvsö i Hälsingland. Där finns bäddar för 8-10 personer och de ligger bra till i
förhållande till vinterns skidåkning och barmarkstidens mountainbike-spår.
Och det kanske till och med finns möjlighet att få bidrag från stiftelsen att hyra
in sig på Toppstigen...
Läs mer och boka på www.jarvso.se och www.toppstigen.se.

Östra Sverige

Mattias Theliander passade på att ta
denna bild i en av arbetstunnlarna när
han besökte Västlänken i Göteborg.
				Red
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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

Tag chansen

- lära dig mer om ditt avtal eller din arbetsmiljö...

F

ör att öka din kunskap arrangerar Seko kurser som
berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att
utbildning är rätt väg till förbättrade arbetsförhållanden.
Kurserna bedrivs i internatform på Katrinebergs folkhögskola (ligger mellan Falkenberg och Ullared) samt på
Lastberget Bålsta (norr Stockhom).
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BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN
2020

Följande kurser erbjuds:
• Förhandlarutbildning: Lastberget Bålsta
Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald på lokal
nivå och behöver grundläggande kunskaper om förhandlingsteknik.
Tid: 3-4 februari 2020
Sista anmälningsdag: 15 december 2019

Studieprogram
Våren 2020

• MB-ledamotsutbildning: Lastberget Bålsta
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vad det
innebär att sitta med i en MB-grupp eller dig som redan
är vald till MB-ledamot.
Ansvarig kursledare: Karl-Johan Andersson
Tid: 18-19 februari samt 3-4 mars
Sista anmälningsdag: 15 december 2019
•Väg- & banavtalet och ME-avtalet: Lastberget Bålsta
Under kursen tittar vi närmare på avtalen och utifrån
dem diskuterar vi deras tolkning. Syftet med kursen är
att du ska lära dig vilka rättigheter men också skyldigheter du har som anställd.
Kursledare: Torsten Centerdal
Tid: 11-12 februari samt 25-26 februari 2020
Sista anmälningsdag 15 december 2019

Studieprogrammet och kursansökan hittar du på
www.seko.se/branscher/vag-och-ban/vagban/studier/

För mer information kontakta!
I norr: Susanna Oscarsson 090-10 97 72		
I mellan: Max Onryd 08-454 84 04
susanna.oscarsson@seko.se				max.onryd@seko.se

Kursansökan finns på sista sidan i Studieprogrammet (på hemsidan, adress i gula rutan ovan). Fyll i och skicka till
ditt studieombud vars adress finns i studieprogrammet under rubrik ”Hur anmäler jag mig”. Du kan även fylla i
kursansökan direkt på hemsidan under fliken Anmälan och kontakt.
Observera att klubben står för resor, logi och förlorad arbetsförtjänst. Är du förtroendevald omfattas du av förtroendemannalagen och har rätt till full lön.
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