Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen
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Har du koll på
dina papper?
Har du koll på
ett. Vad händer om ni kommer i konflikt
med varandra och det blir en diskussion
om din anställning?
Spara alltid ditt kvitto på din anställning – digitalt eller fysiskt men helst
bäggedera!

Vet du om att det finns ett antal viktiga
dokument att spara, som tryggar din
anställning och din arbetsvardag?
Vet du vilka uppgifter som är registrerade på dig och ditt medlemskap?
Detta behöver du känna till och ha
koll på!
Det är allt annat än ovanligt att folk
sparar på papper idag! Man slänger
räkningar direkt efter att man betalat
dem – likaså försäkringspapper, pensionssammanställningar och sina arbetspapper. När man däremot inhandlar
något elektroniskt så är vi generellt sett
betydligt bättre på att spara kvittot.
Detta oavsett om det är på en TV eller
ett par hörlurar. Är vi för godtrogna
när det kommer till myndigheter och
arbetsgivare eller varför gör vi så stor
skillnad på inkomst och materia? Rent
spontant så borde vi ju vara betydligt
nogrannare när det kommer till saker
som lön, försäkringar och pension – allt
detta är ju en form av inkomst! En TV
eller ett par hörlurar kan knappast betala
för oss vid arbetslöshet, sjukskrivning
eller när vi blir gamla.
Ditt anställningsbevis är ditt kvitto på
att du har ett jobb och en lön!
Utan inkomst så fallerar vardagen för de
allra flesta! Ändå är det väldigt många
som inte har kvar sitt anställningsbevis
eller vet vart de har det. Väldigt många
säger ”Min chef har det!”, men du som
anställd skall också ha ett exemplar och
du kan inte lita på att allt är frid och
fröjd bara för att din arbetsgivare har
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Du har också rätt till en specifikation
på din lön, varje månad! På specifikationen skall det framgå hur mycket du
har arbetat, vad du har tjänat, intjänad
och sparad semester, eventuell övertid
och arbetsgivaravgifter.
Förutom att det är viktigt att du kontrollerar att du har fått rätt lön utbetald,
så är denna handling viktig att spara
vid eventuell tvist. Men också för att
räkna ut semesterersättning, att ha som
underlag vid längre frånvaro, räkna ut
pension, räkna ut slutlön och A-kassa.
Lönespecarna behöver du spara under
flera år, för att kunna gå tillbaka vid
eventuella problem eller felaktigheter.
Därför är också tidrapporter viktiga
att spara.
Har du inte dessa underlag så kan
du inte ta för givet att få dem ifrån
annat håll!
Vet du vart vi tror att du jobbar och
vilken lön du har?
Ibland har vi på tok för låga förväntningar och för låg tro på vår nutid –
ibland alldeles för hög!
En väldigt vanlig missuppfattning,
när det kommer till medlemsregistret,
är att man tror att arbetsgivare och lön
ändras automatiskt – medans man tar
kontakt för att uppdatera sin adress.
När du gör en adressändring så uppdateras detta i samhällets alla register
– likaså i det fackliga medlemsregistret.
Men det finns inget statligt register för
arbetsgivare och månadsinkomst, som
gör automatiska uppdateringar. Detta
är även en stor missuppfattning när det
kommer till Försäkringskassan. Det är

dina uppgifter?
många som inte har ändrat sin inkomst
där på flera år och ligger därför på tok
för lågt och får ut en lägre ersättning
än vad man egentligen skall ha.
Det är jätteviktigt att ändra arbetsgivare i det fackliga medlemsregistret,
när du byter företag. Annars så tror
vi att du jobbar kvar hos din gamla
arbetsgivare, vilket kan innebära att
medlemsantalet blir fel – både på din
förra arbetsplats men också på din nya.
Du kan också gå miste om en hel del
viktig information som rör din nuvarande arbetsplats. Samma sak gäller när
det kommer till din lön. Det finns ingen
möjlighet att kontinuerligt gå igenom
alla medlemmars registrerade löner.
När du går upp i lön så är det viktigt att
du ändrar detta i det fackliga medlemsregistret. Detta för att betala rätt medlemsavgift, men också för att kunna få
rätt A-kassa och ersättningar. Tror du
att du har en lön som är lägre än golvet
i kollektivavtalet – tag då kontakt för
att fråga! Om du av någon anledning
går ned i inkomst – kanske på grund av
arbetslöshet, längre sjukskrivning eller
för att du har gått i pension så kan du
också ta kontakt för att få hjälp med
att eventuellt ändra avgiften.
Tycker du att det är relativt tyst ifrån
Facket? Då kanske du har en gammal
mailadress eller ett gammalt mobilnummer registrerat – eller så kanske du är
registrerad i fel klubb?
Skapa en rutin för att med jämna
mellanrum logga in på Mina sidor på
Seko.se för att se om dina uppgifter
stämmer eller ej! Behöver du hjälp
med att redigera dessa – kontakta Seko
Stockholm på stockholm@seko.se eller
08-454 84 00
Text och montage:
Cassandra Solback
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Starka tillsammans – Skolinfo och avtalsrörelse!

Det är den totala anslutningsgraden
som gör oss starka eller svaga!
Det är kunskapen som får oss att
påverka och det är vårt engagemang
som fångar upp våra kollegor och
gör så att vi syns!

Vi är på väg in i en ny avtalsrörelse – en
avtalsrörelse som tros bli riktigt tuff!
Under tre års tid har vi vetat att den
kommer och när den kommer. Ändå
ligger arbetsgivarna redan före oss! De
har nämligen börjat mobilisera i media
sedan länge. Medans Facket mest, utåt
sett, yttrat sig om diskussionerna kring
det så kallade märket och LO-samordningen. Långt ifrån ens hälften av LO´s
medlemmar förstår varför man försöker
satsa på en LO-samordning och vad
det egentligen innebär. Men det har
inte gått att undgå att man beslutat sig
för en löneökning på 3,0 procent, som
inte alla är nöjda med. Samtidigt som
Arbetsgivarna väletablerat bilden av
ett Sverige i kris, som inte har råd med
några löneökningar!
Varför kan vi inte prata så att folk
känner och förstår?
Facket är, generellt sett, extremt duktiga
på att prata historia och referera till
företrädare som både levde och dog
under förra århundradet. Det är en
konstig känsla att de som föddes i början
av detta millenium idag är myndiga och
snart fyller vuxen. Men för den sakens
skull kan vi inte låtsas att vi är kvar
i 1980-talets storhetstid och med dåtidens förebilder och idoler! Historia
och helhet är viktigt – men det får inte
bli huvudfokuset, då blir det irrelevant!
Det är Fackets uppgift att informera

skoleleverna om vilka som är Facket –
vad vi gör, varför och hur. Och det är
jätteviktigt att medlemmarna ute på
fältet förstår hur saker och ting hänger
ihop! LO, TCO och Saco – Sveriges
centralorganisationer och dess fackförbund. Varför det är viktigt att vi samarbetar och stöttar varandra. Vad den
Svenska Modellen egentligen innebär och
hur det skulle se ut utan den – vikten av
ett kollektivavtal! Därför är det viktigt
att gå på både interna och tvärfackliga
kurser och vi måste uppmuntra våra
kollegor att anmäla sig! Men när det
kommer till en avtalsrörelse så är det
inte bara Fack och Arbetsgivare som är
med i diskussionen och deltar i debatten
– hela samhället är med! Därför är det
jätteviktigt att vi förmedlar känslor och
ord vi kan relatera till!
Om vi gör som vi gjort sedan begynnelsen så gräver vi vår egen grav!
Under en skolinformation går man kortfattat igenom den Svenska Modellen,
Sveriges fackliga centralorganisationer
– att det finns olika fackförbund och
vikten av att vara med i det fack som
organiserar den bransch man jobbar för.
Sedan är det fokus på avtalsrörelsen –
dess innebörd och varför arbetsmarknadens parter tycker och tänker olika.
I dagens Sverige har de flesta chefer en
chef som sedan har en VD eller dylikt.
Vi har också företagare som äger och
bestämmer över stora koncerner – de
känner inte ens alltid chefen på din
arbetsplats – kanske inte ens vet vad
han/hon/hen heter! Det här med att förhandla själv och har du en schysst chef
så löser sig allting är inte grunden för ett
tryggt och bra arbetsliv – i alla fall inte
som vanligt anställd. Det tankesättet är
det inte vi arbetstagare som tjänar på
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– det är arbetsgivarna som gör! Sedan
skall man såklart alltid försöka påverka
sin egen situation på sin arbetsplats och
har man en bra och schysst chef så är
ju det en avgörande faktor för en bra
arbetsmiljö och ett väl utfört arbete.
Men den Svenska Modellen handlar
om något helt annat.
Inom tvåpartssystemet (även kallat
Svenska Modellen) ingår de som säljer- och de som köper arbetskraft. Som
anställd säljer man sitt utförande av
arbete och sin tid – det dyrbara här är
din kropp och ditt liv. Du gör detta för
att få en inkomst och för att göra något
vettigt av ditt liv. Som chef köper du tid
och styrka av andra, för att få saker
inom verksamheten att bli utfört. Du
gör detta för att du inte klarar av att
göra allt jobb själv, då din verksamhet
är etablerad med en bra omsättning.
Ju mindre vi går med på, desto mer
får arbetsgivaren. Ju mer vi kräver,
desto mindre får arbetsgivaren. Det
finns väl egentligen inte någon som vill
utföra ett arbete för en låg och oskälig
lön, med dåliga arbetsvillkor och osund
arbetstid. Där man sliter ut sig och
kanske till och med skadar sig allvarligt
eller dör. Där man inte har någon makt
att varken påverka eller utveckla. Där
man inte har råd att vara sjukskriven
eller föräldraledig och där man får en
alldeles för låg intjänad pension.
Det som gör att vi kan slippa detta
är att vi är många – det är vårt tyngsta
vapen! Det är där solidariteten ligger
och det är det som löftet innebär!
Text och montage:
Cassandra Solback
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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: 073 251 65 81
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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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
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