Medlemstidningen!
Första Maj närmar sig!

Kongress,
Avtalsrörelse,
Klubbaktiviteter
– mycket på gång!
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Seko går mot sitt största beslutande
organ – Kongressen!
Den 25-27 april är det kongress för
Sekos del. Tvåhundra ombud samlas
i tre dagar i Stockholm. Ombud som
valts till att representera sin del av
Seko. Ombud som fått i uppdrag att
fatta beslut om Sekos kommande fyra
år – för alla våra medlemmar och förtroendevalda. Ombud från olika delar
av Seko – ifrån olika delar av landet.
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Att kongressen är stor och viktig har nog
alla förstått vid det här laget, men vad
handlar den egentligen om?
Det handlar om demokrati – om att
behålla de demokratiska processerna i vårt
stora förbund. Det handlar om att se att
vi är olika och har olika förutsättningar.
Att vi alla skall ha rätt att få vara med och
påverka de stora besluten som fattas. Vilka
beslut vi skall ta.
Inför den här kongressen har en arbetsgrupp, på förbundet, haft i uppdrag att
komma med ett förslag på nya stadgar.
Efter att förslaget blev presenterat har
vi arbetat för att gemensamt, med andra
inom Seko, hitta ett bättre förslag. Detta
då förslaget som kom fick stark kritik! Ett
flertal motförslag, ifrån olika regioner och
branscher, skickades in.
Stadgeförslaget innebar att ta bort regionerna och ändra strukturen inom Seko
Det första stadgeförslaget innebar att regionerna skulle försvinna, i stort sett.
Branschorganisationer skulle ersätta regionerna och ta över mycket av dess ansvar.
Förslaget möttes av massiv kritik, vilket
ledde till att arbetsgruppen kom med ytterligare ett förslag.
I det andra förslaget har förbundsledningen lyssnat på en del av den kritik det
första förslaget fick. En del av det man
ändrat är synen på regionernas framtid och
den lokala verksamheten. Förslaget är inte
fulländat, men det är bättre än ursprunget.

För att demokratin i Seko skall vara på
riktigt måste klubbarna ha en chans att
vara representerade på kongressen. De
skall ha möjlighet att skicka in motioner
med understöd av andra klubbar. De
skall kunna påverka vilka som väljs in
i Sekos ledning.
Klubbarna är våra medlemmar närmast och våra klubbar ser väldigt olika
ut. Som ledning för Seko Stockholms
kongressdelegation ser vi tydligt att vi
behövs för att representera våra klubbar
på kongressen. För klubbarna är det bra
att det finns regioner, förhandlingsorganisationer och branschorganisationer som
kan stå upp för deras intressen.
Den enskilde medlemmens förankring
till klubb, branschorganisation och
region är jätteviktig – både för inflytande och integrering
Vi löser inget genom att plocka bort
delar av vår organisation. Alla skall
finnas med och vi skall tillsammans
hitta nya vägar för Seko.
Som medlem tillhör du dessutom
förmodligen både branschorganisation
och region, eller förhandlingsorganisation/företagsfack eller region. Då skall
de kunna samarbeta med varandra.
Avståndet till förbundsledning och
kongress kan ibland kännas enormt –
det är viktigt att vi gör det vi kan för
att den känslan minskar och inte ökar.
Tillsammans med andra enheter driver vi att en bestämd mandatfördelning
skall fastställas på kongressen. Vi måste
värna om de olika ledens inflytande och
påverkan.
Vi skall vara ett Seko, inte tre förbund
i förbundet!
Karin Åkesten, Seko Stockholms ordförande
Gunnar Westin, Vice ordförande
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Omslagsbild: Våren är på ingång
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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Sekos olika regioner är viktiga för att
göra sitt distrikts röst hörd!
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Låt oss tala om Facket...
försäkringar och extra pensionsinbetalning, Ob-ersättning, arbetsvillkor
och övertidsersättning är sådant som
kollektivavtalet reglerar.

Varför skall jag egentligen vara
med i facket? Min arbetsgivare är
schysst, jag får högre lön än vad
kollektivavtalet säger, jag är tillsvidareanställd och skulle jag få sparken så skulle jag ha ett nytt jobb
imorgon! Så här låter det alltför
ofta, men är det verkligen så enkelt?
Vi befinner oss just nu i en avtalsrörelse
– där arbetsgivarpart och arbetstagarpart skall förhandla fram spelreglerna
och grundlönerna på arbetsmarknaden.
Även fast fackföreningsrörelsen har
funnits i mer än hundra år så har ännu
inte alla företag i Sverige kollektivavtal.
Har man inte kollektivavtal på arbetsplatsen så är det endast Sveriges rikes lag
som gäller. Lagen säger att man inte får
arbeta gratis – någon summa på lägsta
lön finns inte.
Lagen säger också hur länge du får
arbeta innan du skall ha rast, arbetslängd per vecka och dygn. Arbetstidsförkortning, reglering av arbetstid,

I lagen står det klart och tydligt att det
är arbetsmarknadens parter som sätter
spelreglerna på svensk arbetsmarknad
– ändå dyker ännu, ofta frågan upp
”Varför skall jag vara med i facket?”
eller så kommer kommentaren ”Jag
behöver inte facket, jag kan försvara
mig själv”.

Vad händer utan ett kollektivavtal?
Utan medlemmar och utan arbetstagare
som värnar om det fackliga löftet, så
finns det inget kollektivavtal.
När ett företag inte är anslutet till
ett avtal så sänks semesterersättningen, Ob´n och övertidsersättningen
försvinner, likaså alla framförhandlade
rättigheter och förmåner. Pensionen blir
lägre, försäkringarna försvinner och
minimilönen existerar inte.
Lägsta lönen i avtalen är inte jättehöga, men de är betydligt högre än vad
lagen säger – som endast säger att man
inte får arbeta gratis.
Om du skulle ha anställda, på en
firma du vill göra så mycket vinst som
möjligt på, vilken lön skulle du då helst
vilja betala ut?
Det är ingen annan som tjänar på
att du är med i facket, men ju fler som
är med desto mer tjänar kollektivet på
det och där ingår du! Däremot så är det
alltid någon som tjänar på att du inte
är medlem, och det är fackföreningens
motpart.

När behövs egentligen facket?
En sak som är jätteviktig att komma
ihåg är att facket inte är något man bara
har behov av när eller om det händer
något negativt, för en personligen. Till
exempel att man blir varslad för uppsägning. Det fackliga medlemskapet är
oerhört viktigt i dessa situationer, men
det är inte därför facket behövs och
finns till!
Fackföreningsrörelsen är en rörelse
som organiserar arbetstagare – alltså
anställda individer i samhället, inom alla
olika yrken på svensk arbetsmarknad.
Mängden anslutningsgrad avgör
styrkan för det enskilda förbundet
– tillsammans står man upp för- och
ser till att utveckla sina rättigheter på
arbetet. Ju färre av oss som är anslutna,
desto svagare blir vi som grupp och ju
svårare är det för branschen att nå den
utveckling arbetstagarna önskar.
På samma sätt organiserar sig arbetsgivarna. De skulle aldrig tveka på att
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aktivera sig – finns det ett kollektivavtal
på företaget, så ligger det i deras intresse
att vara med och påverka. Och vi tycker
olika och har olika mål, så är det –
oavsett hur snälla vi är mot varandra
ute på golvet.

Text: Cassandra Solback
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Avtalsrörelsen 2017 – Detta
nattarbete om fyra nätter.
* Vid förflyttad huvudsemester skall
dagsersättningen vara på 500 kronor.
* En arbetstidsförkortning på 40 timmar
* Storhelgsersättningen skall ligga på
77, även om storhelgen infaller på en
vanlig vardag.
Detta vill Sveriges Byggindustrier förändra i avtalet

Våren närmar sig och kollektivavtalen för anläggare och maskinister
löper ut. Arbetstagarorganisationen
och arbetsgivarorganisationen har
bytt så kallade listor, med de olika
avtalskraven på.

än 24 000 kronor i månaden skall få ett
fast krontal på 672 kronor. Om man får
igenom kravet vill säga.
Man har även bestämt att försöka
få till förbättringar när det gäller avtalsförsäkringarna och att försöka höja
avsättningen till avtalspensionen, som
hela kollektivet är med och delar på.

Precis som vanligt så ser kraven
relativt olika ut och vad man
kommer att komma överens om
och inte, återstår att se under förhandlingens gång.

Trots att man ännu kanske inte hört
alltför mycket i media om avtalsrörelsen, så är den i full gång! Kraven är
överlämnade och de första diskussionerna har ägt rum – nu återstår det att
se vilka frågor som blir årets stora fajter.
Men även fast det inte direkt nämnts
något om själva avtalsrörelsen i media, så har man kunnat se en del olika
inslag om LO och olika fackförbund.
Media används ofta effektivt under
en avtalsrörelse, av motparten – detta
såg vi tydligt under föregående år och
avtalsörelse.

Till skillnad från fjolårets avtalsrörelse
så blir det i år en LO-samordning. De
fjorton fackförbunden inom LO-kollektivet har alltså, gemensamt beslutat sig för
att stå enade i avtalsrörelsen och kämpa
tillsammans.
Det så kallade märket, alltså löneökningen, är satt på 2,8 procent och de
allra flesta förbund hoppas på att få till
ett avtal som är på 2-3 år.

Detta vill Seko försöka förbättra och
ändra i Väg & Banavtalet

Kollektivavtalen sätter golvet för lönerna,
inte taket. Har man ett kollektivavtal på
sin arbetsplats så får man inte tjäna lägre
än vad golvet säger.
En förhoppning är ju att man skall
tjäna mer än vad golvet säger, men
faktum är att de allra flesta ligger på
minimilönen och får inte ut mer än det.
Därför är det extra viktigt att satsa på
att få upp lägsta lönen.
I LO-samordningen har man beslutat
att man skall satsa på de grupper som
tjänar allra minst. De som tjänar mindre

* För de med tidsbegränsad anställning
skall lön sättas med minst snittlön för
yrke/kategori i företaget.
* Medarbetare som är utlånade skall
få samma lön och avtalade villkor som
medarbetare har på den arbetsplats
man är utlånad till, dock lägst bibehållen lön.
* Man skall inte kunna vara anställd i
färre än tio dagar.
* Utökad veckovila till 72 timmar, vid
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* Den genomsnittliga arbetstiden på
40 timmar i veckan skall beräknas på
fyra veckor.
* Ingen begränsning på att det skall
vara åtta timmar per arbetsdag.
* Ingen övertidsersättning förrän
arbetstiden per vecka överstigit 40
timmar.
* Komma överens med individen om
arbetstidsförläggningen.
* Införa jourersättning. Jourtid skall
inte räknas som övertid.
* Att ha rätt, efter överenskommelse
med lokal facklig part, att pottfördela
hela avtalsutrymmet.
* Frysa grundlönerna – detta på längre
tid än vad avtalet gäller.
* Ha rätt att beordra förberedelse- och
avslutningstid för alla maskiner.
* Öka längden för rätt till in- och utlåning av personal från åtta veckor till
tolv veckor. Bibehåller lön trots högre
löneläge hos de som hyr in.
* Man ser ingen möjlighet till något
lönepåslag.
Det ser som sagt var lite olika ut – vilket
egentligen inte är det minsta konstigt,
då vi är två helt olika parter!
För ME-avtalet ser det också väldigt
olika ut, ifrån parternas sida.
Detta vill Maskinentreprenörerna förändra i Maskinföraravtalet
* Avtalets grundlön skall vara beräkningsgrund för lön som beräknas med
fördelningstal.
* Arbetstidsförläggningen skall beräknas som 40 timmar per vecka, i snitt
på en fyra veckors period. Arbetstiden

V & A Stockholm & Norrköping

2017-04-07 11:52:08

vill parterna – Här är vi nu!
skall kunna förläggas mellan klockan
05:00-19:00, eller mellan klockan
05:00-24:00 måndag till söndag, efter
enskild överenskommelse.
* Med övertid avses tid som överstiger
avtalat arbetstidsmått per vecka.
* Ingen Ob-ersättning tillkommer om
enskild överenskommelse av arbetstidens förläggning gjorts, utanför tidsramen 05:00-19:00, på den anställdes
initiativ.
* Det skall ske diskussioner om inlösen
av arbetstidsförkortningen.
* Diskussion om nya arbetstidsmodeller. Till exempel arbetstidsbanker
och regler för årsarbetstid. Regler som
möjliggör tillsvidareanställningar med
variation i arbetstid och ledighetsperioder, med ökade möjligheter till kostnadseffektivt uttag av produktionstid
vid behov.
* Inget nattraktamente utgår om arbetsgivaren i samråd med den anställde
erbjudit godtagbart boende.
* Om en arbetstagare inte fullföljer sin
uppsägningstid skall ett skadestånd för
den skada och olägenhet som uppstått,
med ett belopp motsvarande lön för
den del av uppsägningstiden som inte
fullföljts, betalas ut till arbetsgivaren.
* Regler ska tillföras avtalet som
möjliggör för arbetsgivaren att kvitta
bötes- och sanktionsavgifter som ålagts
arbetsgivaren på grund av medarbetarens upprepade och bevisade misskötsamhet och ohörsamhet mot lämnade
instruktioner eller gällande lagstiftning.
* In- och utlång av arbetskraft mellan
företag skall höjas från 20 dagar till
sex månader.
* Skyldigheten av arbetsgivare att
anmäla ny arbetsplats till lokal facklig
organisation vid egna entreprenadsåtaganden med en varaktighet på två
månader skall tas bort ur avtalet.
* Parterna ska teckna central överenskommelse om yrkesintroduktionsavtal.
Detta vill Seko försöka förbättra och
förändra i avtalet
* Arbetsgivaren är skyldig att uppvisa
avlöningslistor, lönebesked, arbetstids-

listor, arbetstidsschema samt andra
handlingar, som organisationen behöver för att tillvarata arbetstagarnas
gemensamma intressen i förhållande
till arbetsgivaren.
* När ett anställningsavtal fattats skall
arbetsgivare bekräfta anställningsformen genom ett anställningsbevis.
Arbetsgivaren är sedan skyldig att
skicka in en kopia på anställningsbeviset till den lokala fackliga organisationen.
* Där skyddsglasögon behövs skall
dessa inneha slipade glas efter individens synbehov.
* Anställningsavtal för allmän visstid
får inte understiga 10 arbetsdagar.
* Bil- och dumperförare skall ha samma
lön som maskinförare.
De med tidsbegränsad anställning skall
ha minst snittlön för yrke/kategori i
företaget.
* Havandeskapslön förlängs från två
till fyra månader.
* Vid förflyttad huvudsemester skall
dagsersättningen vara på 500 kronor.
* Arbetsgivaren ska ersätta alla kostnader där det finns lagkrav på fortbildning
i viss yrkesförarkompetens exempelvis
YKB.
* Arbetstidsförkortningen utökas till 40
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timmar per år.
* Utökad veckovila till 72 timmar.
* Om dygnsvilan infaller under ordinarie arbetstid utges bibehållen lön.
* Har skriftlig överenskommelse om
beredskap ej träffats, ska utryckningstillägg om 2 500 kronor utbetalas för
varje enskilt tillfälle.
Hur förhandlingarna kommer att sluta
och vilka förändringar vi kommer att se
i våra kolelktivavtal, återstår helt enkelt
att se under våren och avtalsrörelsens
gång! Inga krav ifrån några av parterna,
är någon slags garanti på något sätt.
Har du ännu kollegor som inte är
medlemmar, så är det dags att gå med
nu så att vi alla står upp för den utveckling vi som arbetstagare vill se!
Enade vi stå, söndrade vi falla.

Text:
Cassandra Solback
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Hur ligger det egentligen
till med avtalspensionen?
Nyligen uppmärksammades Folksam
på TV angående avtalspension och
återbetalningsskydd. Det var diskussioner om vem som tjänar på vad
– om rådgivaren får provision och
om man blir lurad.
Så här är det tänkt och så här skall
det fungera!
Fackföreningsrörelsen har alltid arbetat
för att få till ett solidariskt och jämlikt
system, för sina medlemmar och för arbetarrörelsen, inom många olika områden. Ett sådant område är försäkringar.
Man skall aldrig behöva välja mellan
att ha råd att vara bra försäkrad och ha
råd att vara medlem i facket. Därför
finns det ett fackligt försäkringspaket
hos Folksam, som samtliga LO-förbund
är med och betalar för.
Varje förbund har sedan i sin tur
valt en del försäkringar som skall ingå
i den fackliga medlemsavgiften. Förbunden har valt lite olika försäkringar
och olika antal försäkringar som skall
ingå – beroende på önskemål och vad
man har råd med.
Dessa försäkringar ligger hos försäkringsbolaget Folksam, av den anledning
att LO äger 49 procent av det bolaget
– vilket gör samtliga medlemmar till
delägare och ger återbäring.

som ett komplement till den allmänna
pensionen.
Både när det gäller den allmänna
pensionen (det orange kuvertet) och
avtalspensionen (Fora) så kan man välja
att placera pengarna i olika fonder, om
man vill. Men något som är unikt med
avtalspensionen, jämfört med den allmänna pensionen, är att man kan välja
att lägga till ett återbetalningsskydd.

Du har både försäkringar och pension
som ingår i kollektivavtalet.

Ett återbetalningsskydd innebär att ens
nära och kära får ens pensionspengar
om man skulle avlida. Till exempel
make/maka, sambo eller barn. Väljer
man inte detta skydd, tillfaller ens pensionspengar till de i kollektivet som är
födda samma år som en själv, och som
själva inte valt återbetalningsskydd.
Väljer man att ha ett återbetalningsskydd, vilket många med familj gör,
så avstår man pengar ifrån övriga i
kollektivet, i samma ålder, som inte valt
återbetalningsskydd – om de går bort.
Ens pengar går då alltså till sin familj
istället för till kollektivet.
Har man familj så är det ofta na-

I kollektivavtalet ingår också en hel del
försäkringar, som tryggar din tillvaro på
arbetsplatsen och som anställd. Även
dessa försäkringar är något som hela
LO-kollektivet är med och betalar för.
Detta för att alla förund skall ha råd
med försäkringarna och för att det skall
bli så billigt som möjligt.
Alla anställda avstår varje år löneutrymme för att dessa försäkringar skall
finnas till. Utöver försäkringarna så
finns det även en avtalspension (även
kallad tjänstepension) på 4,5 procent,
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turligt att man väljer att ha återbetalningsskydd.
Du kan placera pensionen i olika bolag
Sedan kan man välja i vilket bolag man
vill ha sina pensionspengar sparade.
Även här finns det ett fackligt alternativ
– nämligen Folksam LO Pension.
Att ha stenkoll på vilka försäkringar
man har och vilka man bör ha, vilka
pensionsval man kan göra och vilka val
som passar en själv bäst är inte alltid
det enklaste!
Därför finns det fackliga rådgivare
man kan boka samtal med. Tillsammans går man igenom försäkringar
och pension och ser vad som vore bäst
för individen. Detta för att ingen skall
ha någon överflödig försäkring, sakna
någon försäkring, förlora pensionspengar eller missa att göra val man själv
önskat. Så här fungerar det.
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.
V & A Stockholm & Norrköping
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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...

Kontaka Seko Direkt
0770-457 900
När du har frågor som rör ditt jobb, eller
behöver personlig rådgivning.
Oavsett var du bor i landet når du oss alla
vardagar kl:08.00-18.00. Du kan också välja
att maila din fråga till oss på;
sekodirekt@seko.se

Din lokala avdelning och klubb:
Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna

Telefon 08 454 84 00 Fax 08 454 84 12,
stockholm@seko.se

Kontakt med din klubb:
Seko Stockholm väg & anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon: 08-35 06 30
Fax: 08 454 84 12,
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Hemsida: www.sekosthlmva.se
Facebook: Seko - Väg & Anläggning - Klubb 210
Instagram: Sekovagochanlg210
Twitter: @SekoVagochanlg
Facebookgrupp: Kvinnligt Nätverk Väg &
Anläggning
Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680
611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Telefon: 070-265 97 75
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