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Att samverka för att få förändring!
För första gången på många år väcktes
en jättestrid mellan LO och socialdemokraterna efter det att dåvarande
partiledare Mona Sahlin hade förslagit
en bortre parentes i A-kassan.
Byggnads, Elektrikerna, Fastighets,
Målarna, Seko och Transport skrev i
ett gemensamt uttalande att det var
”en politik man aldrig kunde ställa
sig bakom”. I samband med uttalandet tog en allvarlig diskussion om det
facklig-politiska samarbetet fart.

I
N
L
E
D
A
R
E

I valet i början av 2000-talet tappade socialdemokraterna kraftigt bland LO-medlemmar
och hamnade under 50 procent. Krisen var
sådan att det nu skulle lämnas förslag på vad
man skulle göra med de nya utmaningar som
det gamla äktenskapet stod inför.
Resultatet blev rapporten ”Samverkan,
inte sammanblandning – En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan” av Johan Rydstedt på Arbetarrörelsens
Tankesmedja.
Till skillnad från vad som ofta sägs, menar
Rydberg att det inte är sant att ”facket
bildade partiet”. Inbjudan till kongressen
som bildade det socialdemokratiska partiet
år 1889 utgick från analysen att organiseringen på arbetsplatserna var en nödvändig
del av den samhällsförändring som socialdemokratin skulle syfta till.
Hjalmar Branting sammanfattar relationen i talet ”Socialistisk samhällssyn”:
”Landorganisationen fackligt och socialdemokrati politiskt, det är blott två sidor av
samma stora underklassrörelse, som genom
nödvändig självdisciplins tvång skapar den
makt som skall giva mera frihet än kapitalistsamhället förmår, ty den ska betrygga allas
rätt att leva ett människovärdigt liv.”
Samverkan ifrån rörelsens bägge håll är
oerhört viktig för samhällsutvecklingen!
Trots att facklig-politisk samverkan har
sitt ursprung i den utveckling som skedde
under 1800-talet, så har utvecklingen av
relationerna i den europeiska kontexten

Den tätnande samverkan mellan arbetarrörelsens två grenar växte fram under
många decennier. Sammanhållningen
grundades främst på gemensamma
värderingar, men många forskare som
tittat närmare på relationen menar att
styrkan ligger i de resultat som uppnåtts. Resultat i form av förbättrade
livs- och arbetsvillkor för arbetande
människor.
Den stora frågan nu handlar om
hur vi ska motivera denna samverkan
utifrån vår tid?
De fackliga frågorna måste även drivas
politiskt många gånger – där är de
fackliga S-föreningarna extra vässade.
De flesta LO-fack har fackliga S-föreningar och nominerar företrädare till
kommun, landsting och riksdag. De
skriver även motioner som behandlas
av de socialdemokratiska företrädarna
i respektive parlament.
Seko Stockholm drev sin motion om
att vägarbetares trygghet förutsätter
hårdare krav på förare i trafiken, via
Seko-Sossen. Motionen blev antagen av
socialdemokraterna i Stockholm och är
lagd av ledamöterna i riksdagen.
Ännu har den inte behandlats men
vi verkar för att regeringen därutöver
ska se över frågan. På detta sätt menar
vi att samverkan blir logisk, kännbar
och motiverande.
Min bestämda uppfattning är att det
gamla äktenskapet tjänar oss väl, även
i en ny tid.
Lawen Redar, riksdagsledamot
socialdemokraterna i Stockholm
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sett olika ut.
Medan de socialistiska facken i vissa
länder började stödja socialdemokratiska partier så arbetade den svenska
socialdemokratin mycket aktivt för att
facken och partiet skulle bli en del av
samma rörelse.
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Väg & Anläggning sthlm
har fått nya medarbetare!
Sandra har sin fackliga bakgrund i Seko,
då hon arbetat som tågvärd på Arlanda
Express. Hon började sin fackliga bana
runt år 05-06 och har suttit som Ordförande och Bolagsstyrelserepresentant
under många år. På klubbnivå har hon
varit förhandlingsansvarig och ansvarat
över allt från löneförhandlingar och
scheman till medlemsärenden. Nu senast satt hon i Regionstyrelsen.
Lars-Robert har sin fackliga bakgrund
i HRF (Hotell- och Restaurangfacket)
då han arbetade på Elite Hotel.
Han började sin fackliga bana för
sju år sedan.
Lars-Roberts första fackliga uppdrag
var som ledamot i avdelningstyrelsen. Nu senast var han organisatör,
skyddsombud, arbetsplatsombud, och
klubbordförande. Han har även varit
kongressombud för HRF och LO.
De bägge ser fram emot att sätta sig
in i, för dem, en helt ny bransch och
dess fackspråk.

Seko Stockholm har anställt en ny ombudsman som skall jobba inom
Väg & Ban- och Maskinföraravtalet och Stockholmsklubben har anställt
en administratör. Sandra Lindström, ombudsman, kommer främst att ha
hand om Förbifart Stockholm, men också arbeta en del med ombudsmannen
Christer Bergk. Lars-Robert Nordin, administratör, kommer framförallt
att ha hand om klubbens ekonomi, bokföring, försäkringsärenden, klubbmailen och klubbtelefonen.
Seko Stockholm och klubb Väg & Anläggning har sitt säte i Fackens Hus i Solna
– Sandra kommer även att hålla till en hel del ute på Ekerö (Lovön), där två av
arbetstunnlarna byggs.
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Text och foto:
Cassandra Solback
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Nytt avtal för Väg & Ban!
Väg & Banavtalet är nu färdigförhandlat! Förhandlingar om bland
annat Maskinföraravtalet fortsätter
i början av sommaren.
Som de flesta andra avtal, i årets
avtalrörelse, blev även detta avtal
ett treårigt sådant. Som vanligt gick
mycket av förhandlingarna ut på
att komma fram till en kompromiss
på de områden man som part tänkt
helt olika. Samt att kämpa för att
behålla de delar som arbetstagarparten ser som viktig, men inte
mortparten instämmer.
Det nya kollektivavtalet blev ett treårigt sådant. Detta innebär att det inte
kommer att bli någon avtalsrörelse igen
nästa år – utan att förhandlingarna
sätter igång igen först om tre år.
Som vanligt handlar det i en avtalsrörelse om att ge och ta och att försöka
prioritera så bra som möjligt för medlemmarnas och branschens bästa.
I 2017 års avtalsrörelse hade man en
LO-samordning där man skulle satsa
på de grupper som tjänar allra minst,
samt att försöka höja avsättningen till
avtalspensionen.

grundlön på 28 444 kronor i månaden.
Trots att det varit en hel del diskussioner om arbetstidsbestämmelserna,
så är det inga förändringar inom detta
område.
När det gäller avtalspensionen så
blev höjningen på 0,9 procent – vilket
ger 0,3 procent i höjning vardera år.
Den absolut största förändringen här
är att avtalspensionen inte längre gäller
från dess att man fyllt 25 år, utan den
gäller oavsett ålder!

Avtalet ger 6,5 procent och innehåller
en satsning på pensionen med 0,9
procent.

Avsättning till avtalspensionen gäller
nu alla – oavsett ålder!
Tidigare har det varit så att det är först
när man fyllt 25 år som man har fått sin
avtalspension på 4,5 procent inbetald.
Från och med nu får man den alltså
från dag ett, precis som den statliga Allmänna pensionen, oavsett ålder! Detta
självklart förutsatt att arbetsplatsen har
kollektivavtal.
Detta är en oerhört viktig förbättring
då avtalspensionen blir allt viktigare med åren. Den kommer att vara
ännu viktigare för dagens unga, den
dag de blir pensionärer. Detta bland
annat i och med att avtalspensionen
ger pensionsrätt både under och över

Trots att man, många gånger, har helt
olika syn på hur mycket jobb det finns
eller ej de kommande åren, så fick man
upp minimilönen!
Det nya avtalet gäller ifrån 2017-05-01
och ger då en löneökning för yrkesarbetare med 575 kronor i månaden. Detta
ger en grundlön på 27 196 kronor i
månaden.
Samma datum år 2018 blir höjningen
585 kronor i månaden och ger då en
grundlön på 27 781 kronor i månaden.
Och slutligen 2019-05-01 blir höjningen på 662 kronor i månaden och ger en
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”inkomst-taket”.
Tjänar man över 7,5 inkomstbasbelopp (38 438 kronor år 2017) så ger
den Allmänna pensionen inte högre
pension, medans avtalspensionen har
en pensionspremie på 30 procent, över
7,5 inkomstbasbelopp.
Avsättningen för avtalspensionen är
nu alltså på 4,8 procent.
Privata glasögon skall skyddas och
rekryteringen till branschen skall
underlättas.
Privata glasögon skall arbetsgivarna
ansvara för att de skyddas.
Arbetstagarparten och arbetsgivarparten är även överens om ett yrkesintroduktionsavtal, för att underlätta
rekryteringen till branschen.
Ett flertal arbetsgrupper är tillsatta –
bland annat för att se över konsekvenser
av den nya dataskyddsförordningen, och
översyn av resebestämmelser.
Avtalet gäller från 2017-05-01 till
2020-04-30 – sista året är uppsägningsbart.
Text: Cassandra Solback
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Kongressen – såhär blev det!
Något nytt är att ordförandet i den
centrala ungdomskommittén kommer
att in-adjungeras i förbundsstyrelsen.
Regionerna skall garanteras ett visst
antal representanter på kongressen,
vilket är viktigt för alla regioners representation. Fördelningen skall vara cirka
en tredjedel – innan var det en fjärdedel.
Ett starkt kontaktnät är jätteviktigt
och en bra början för kongressen 2021.
Regionernas och branschernas arbete
inför denna kongress har bidragit till ett
starkt kontaktnät och ett gott samarbete, de olika leden och grenarna emellan.
Det finns önskemål om att försöka
hålla fast och utveckla detta samarbete
och detta starka band, då det är något

Ännu en Seko Kongress har ägt rum
och 2017 års kongress bjöd på en
väldans massa spänning!
Det var inte bara heta diskussioner
om fackförbundets nya stadgar –
talarstolen antogs av brinnande
sekoiter som kämpade för viktiga
motioner. Det bjöds på ljusshow
och dansuppvisning med Seko-tema och en ny förbundsstyrelse
antogs!
I slutet av april samlades hela 200
kongressombud för att förhandla fram
inriktningen för Sekos fyra kommande
år, samt förbundets struktur och demokratiska ordning.
Innan denna dag har det självfallet
varit ett långt förarbete när det gäller
detta – framförallt när det gäller de nya
stadgarna. Seko Stockholm har till exempel åkt runt i landet för att diskutera
stadgar och viktiga motioner.
Det har varit många diskussioner och
vändor kring de nya nya stadgarna som
skulle antas, under resans gång.
Hur skall demokratin se ut? Hur

skall maktfördelningen vara, och hur skall
Seko se ut och fungera
som organisation?
Stadgeförslag har
kommit och skickats
tillbaka, med nya ändringar, åsikter och funderingar. Något man
ifrån Stockholm och
branschens håll har
fokuserat mycket på
är att få behålla regionernas och klubbarnas
uppbyggnad och funktion! Att detta gick
igenom ser man som
en seger!
Utveckling blandat med att behålla
sådant som fungerar och behövs!
Regionerna och dess funktion kvarstår.
Regionernas bransch- och förhandlingorganisationer skall ha motionsrätt till
kongressen.
Man kommer fortsatt att ha samma
ekonomiska förutsättningar för den
verksamhet som bedrivs och för kommande planer.
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Seko Stockholms ordförande Karin
Åkersten sitter nu i förbundsstyrelsen
och Sekos nya ordförande är Valle
Karlsson.
Nu har vi fyra år på oss att fokusera
på ännu mer utveckling inom Sekos
olika grenar och bättre samarbete!
Vi skall vara ett starkt förbund tillsammans.
Text: Cassandra Solback
Foto: Erik Persson
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Lex laval rivs upp – vad
innebär detta?
En lag som skapat problem och
ställt till det en hel del för väldigt
många löntagare, på svensk arbetsmarknad. En lag som egentligen
skulle ha rivits upp för länge sedan,
men som istället fått etablera sig
och skapat skillnad på anställd och
anställd! Lex laval blev lagen som
fått kollektivavtalen att slåss mot
varandra, istället för att skydda
den anställde och skapa en vettig
arbetsmarknad. Lex laval har varit
en tung sten för svensk fackföreningsrörelse.
För 13 år sedan skedde en arbetsrättslig
konflikt på ett bygge i Vaxholm. Konflikten var mellan ett lettiskt byggföretag och
svenska Byggnads, samt Elektrikerna.
Det hela rörde sig om att anställda
på utländska företag som verkade i
Sverige skulle ha samma rättigheter
och samma minimilön som anställda
på svenska företag.
Svenska kollektivavtal skulle helt
enkelt gälla i Sverige – vilket man ifrån
svenskt håll tog för givet att de gjorde,
hos fackföreningsrörelsen. MEN det
visade sig att det enda kravet som
gick att ställa var att ett kollektivavtal
skulle finnas – inte att det skulle vara
ett svenskt sådant.
Arbetsdomstolen dömde Byggnads och
Elektrikerna till att betala ett skadestånd
till det lettiska företaget, för olagliga
stridsåtgärder.
Sedan denna dag har Lex laval, som
inneburit att man endast kan ställa krav
på att kollektivavtal skall finnas, helt
lagligt kunnat lönedumpa branscher
och ställa löntagare mot löntagare!
Själva poängen med ett kollektivavtal är
ju att vi skall konkurrera på lika villkor
– genom kompetens och inte genom lön.
Regeringen lade fram ett förslag till
riksdagen
Regeringen lade ett förslag i Sveriges
riksdag om stärkt rätt att kräva kollektivavtal av utländska företag, som har
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anställda verksamma i Sverige.
Det räcker inte med att detta är något
regeringen tycker är viktigt, utan det
krävs att få majoritet för detta i riksdagen, för att kunna få en förändring.

skall kunna kräva precis samma avtal
av svenska och utländska företag.

Lagförslaget innebär tyvärr inte att man
kan kräva helt lika villkor i svenska
respektive utländska företag. En del
förändringar är stora, medans andra
är små.
Svenska fackförbund har, i och med
Lex laval, inte kunnat ta till stridsåtgärder (exempelvis strejk) för att kräva
svenska kollektivavtal. Detta även fast
dessa företag, ifrån andra EU-länder,
haft anställda arbetandes i Sverige. Har
företaget haft ett utländskt kollektivavtal så har det oftast tagit stopp där.
Med regeringens förslag kommer
svenska fackförbund däremot att kunna
kräva svenska avtal, oavsett vad de anställda har för villkor via sitt hemland.
Däremot är det fortfarande något
begränsat, då det gäller minimivillkor
inom vissa områden.
En oerhört viktig del i det hela är ju
lika lön. Dessvärre kommer man, med
det nya förslaget, inte att kunna kräva
detta då man måste följa EU-reglerna.
Detta då det ser alldeles för olika
ut i de olika medlemsländerna i EU.
Däremot ligger det ett förslag på ändrade
regler kring detta i EU.
Regeringens mål är att man på sikt

Regeringens förslag om att riva upp
Lex laval gick igenom i riksdagen nu
under våren.
Att de avtal svenska fackförbund
kräver kommer att vara begränsade till
minimivillkor inom EU-reglerna står
kvar. Men det utökade utrymmet för
stridsåtgärder gör ändå att man kommit
betydligt längre i frågan om rätten till
lika villkor!
Bevisregeln, som innebär att om ett
företag kan säga att det har motsvarande
svenska villkor och gjort att facket inte
kunnat kräva något mer, tas bort!
De nya reglerna gäller från och med
den första juni i år och lagen kommer
att gälla företag från länder inom EU.
Företag från resten av världen skall
omfattas av samma regler som svenska
företag.

Riksdagen röstade igenom regeringens
förslag!

Sverige fortsätter att växa och är i
behov av utländsk arbetskraft, men
det måste ske på lika villkor! Detta
är ett steg i rätt riktning!
Text och animation: 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

Glöm in
t
pryda b e
ilen!
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