Ny Sekotidning

Dina åsikter är
Sekos röst!
- Lagändring, Kongress,
Avtalsrörelse

Julbåten 2016!
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All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket,
– Riksdagen är folkets främsta företrädare!
Att makten i Sverige utgår ifrån folket,
och att riksdagen är dess främsta företrädare står i regeringsformen - som är
den grundlag som utgör grunden för
vår demokrati.
Teres Lindberg är Seko-medlem, med
bakgrund ifrån Posten, och är sedan
några år tillbaka riksdagsledamot för
Socialdemokraterna, där hon driver
fackpolitiska frågor!
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Teres Lindberg
Riksdagledamot och
Seko-medlem

”Jag kan inte tänka mig något finare än
att få vara ”Folkets främsta företrädare”.
Att företräda folket och sitt fackförbund
förpliktigar också. För enskilda riksdagsledamöter ställer det krav på att leva som
man lär – det ställer krav på att leva upp till
löften, och det ställer krav på att följa lagar
och regler. Men det handlar lika mycket
om att partier måste vara tydliga med vad
man vill inför-, mellan- och efter val, och
att i den andan agera.
I Sveriges Riksdag har vi ett frustrerat
läge där vi ser att alla inte lever upp till de
kraven. Å ena sidan har vi riksdagsledamöter som springer runt på Stockholms gator
med järnrör och hotar människor på grund
av hudfärg och utnyttjar systemet genom
att plocka ut ersättningar, utan att ens delta
i det många gånger hårda politiska arbetet.
Å andra sidan ser vi partier som inte lever
upp till sina vallöften och deklarationer
inför ett val.
Värst i alla kategorier är Sverigedemokraterna! När det kommer till arbetsmarknadspolitik så ställer dom överst på
dagordningen att ”Det är en fråga om
anständighet och den enskildes självständighet att det ska gå att leva på sin lön”.
Det är en åsikt som rent demokratiskt
förpliktigar.
Kollektivavtalskrav, bättre arbetsmiljö,
skärpt lagstiftning för visstidsanställningar och jämlika arbetsvillkor på arbetsmarknaden är det stort fokus på!

Stat, kommun och landsting köper
tjänster för 600 miljarder kronor varje
år, och för oss är det självklart att när
det offentliga köper varor och tjänster
ska det göras till schyssta villkor – utan
lönedumpning, skattefiffel och osund
konkurrens. Så är det inte idag, utan
effekten av den lägstaprisupphandling
som i dag tillämpas är att löntagare kan
få så lite som 27 kronor i timmen för
att köra våra äldre till vårdcentralen.
11 kronor i timmen för att städa åt den
offentliga sektorn. 35 kronor i timmen
för att bygga kommunala skolor.
Det är inte en anständig lön och den
går inte att leva på!
Sverigedemokraterna har gång efter
gång visat att dom inte är värdiga att
vara folkets främsta företrädare.
Nu genom att deklarera att dom
motsätter sig en av de viktigaste reformerna för att åstadkomma löner
som går att leva på – precis det som
dom lovat inför valet och fortfarande
deklarerar på sin hemsida.
Detta måste vi hjälpas åt att berätta
om, på arbetsplatser, bland vänner
och bekanta, på gator och torg – För
demokratins skull!

Vi socialdemokrater gick till val på att
ordning och reda på svensk arbetsmarkE 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbildens fotograf: Roger Isaksson
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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nad och just nu levererar vi på punkt
efter punkt. Det handlar bland annat
om åtgärder gällande åkerinäringen,
kraftsamling för bättre arbetsmiljö och
om skärpt lagstiftning för visstidsanställningar.
Det handlar om starkare skydd
för visselblåsare, personalliggare och
månadsredovisning på individnivå,
och stärkt skydd för arbetstagare från
tredje land.
Inte minst handlar det om krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande
villkor i offentlig upphandling.
Detta röstar Sveriges Riksdag om den
30 november.
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Medlemsmakten
är den största makten!
– Det är golvet som styr toppen, inte
tvärtom!

Den absolut vanligaste missuppfattningen, i alla demokratiska
styren, är att det är toppen som
sitter på makten – höjdarna alltså!
Det är den stora massan som väljer
fram sina ledare – ger dem jobbet
att driva gruppens frågor och nå
deras mål!
Vi lever i ett demokratiskt land.
I Sverige har medborgarna rätt att
bestämma åt vilket håll och vilken
utveckling landet och samhället ska
ha! Det är frivilligt att använda denna
rättighet – väljer man att inte använda
den så är det i alla fall bra att känna
till vilken rätt man har, och hur viktig
ens röst är – så att man vet vad man
avstår ifrån.
Som svensk medborgare i Sverige har
du till exempel rätt att bestämma vad
som ska hända i kommunen du bor i
– hur ska förskolan fungera? Hur
många bostäder ska byggas?
Hur ska de äldre ha det? Hur ska det
se ut?

Du har rätt att bestämma hur det ska
se ut i din region – inom till exempel
hälso- och sjukvård, och kollektivtrafik.
Och så har du rätt att bestämma hur
Sverige ska fungera – hur ska lagarna
skrivas? Vilka lagar ska finnas? Vad ska
skattepengarna gå till och så vidare.
Som svensk medborgare kan du
alltså rösta, efter hur Du tycker, i de
tre olika valen kommun, landsting och
riksdag – vart fjärde år.
Det majoriteten utav gruppen sedan
röstat fram, är det som blir kommunens,
landstingets och riksdagens arbetsuppgifter – inriktningen på framtiden!

ska driva.
Ju mer skatt medborgarna i ett land
betalar, ju mer pengar finns till att
utveckla saker och ting – men du bestämmer vad pengarna ska gå till, och
hur mycket alla ska betala!
Ju fler medlemmar det finns i ett
fackförbund, ju mer pengar finns det
till verksamhet, och ju mer krav kan vi
ställa på arbetsgivarna – men det är du
som bestämmer vad pengarna ska gå
till, och hur branschen ska utvecklas!
Ju fler som röstar i de olika valen – desto mer demokratiskt blir valen. Ju fler
som är med i facket – desto starkare blir
fackföreningsrörelsen!

Då Sverige är medlem i EU, så kan du
även, vart femte år, rösta fram vad just
ditt land ska driva för frågor i Europaparlamentet i Bryssel. Det som beslutas
där påverkar nämligen vårt land, och
våra lagar.

Det som händer i Bryssel, påverkar
Sverige. Det som händer i riksdagen,
landstinget och kommunen, påverkar
din och dina nära och käras vardag.
De lagar som stiftas och ändras, påverkar styrkan av våra kollektivavtal.
De avtal arbetstagarorganisation och
arbetsgivarorganisation förhandlar
fram, påverkar din arbetsvardag.

Du har makten! Du bestämmer – från
arbetsgolvet till Bryssel!
Lika mycket makt har du, i hur utvecklingen sker, i din arbetsvardag!
I Sverige är det arbetsmarknadens
parter, det vill säga Arbetstagarorganisation och Arbetsgivarorganisation, som
bestämmer på svensk arbetsmarknad.
Arbetsgivarorganisationen och ditt
fackförbund förhandlar fram vilka
regler som ska gälla, vilken lägsta lön
du får ha, hur semestern ska se ut, vilket
OB du ska ha och så vidare.

Demokratin ger Dig rätt att påverka.
Påverkans kraft, i de olika leden, gör
att facket måste försöka driva fackföreningsrörelsens åsikter och mål, i de
olika beslutande organen.
Medlemskapet ger dig makten – Du
bestämmer vart vi ska, och hur dagordningen ska se ut.
Ditt medlemskap, och dina åsikter är
viktiga. Glöm inte bort att Du även kan
bli aktiv, och vara den som för talan för
gruppen, om du vill!;)

Du som medlem i facket har rätt att
rösta fram dina fackliga företrädare på
arbetsplatsen och i ditt fackförbund!
Var fjärde år har du även rätt att skicka
in motioner till ditt förbund, om vilka
frågor du vill att just ditt fackförbund

V & A Stockholm & Norrköping
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Kampen fortsätter
för en förändring
– I Sveriges högsta beslutande organ!

Kampen fortsätter till en förändring
– i Sveriges högsta beslutande organ!
Förra året skrev Seko Stockholm
en motion, gällande vägarbetares utsatta arbetssituation,
som sedan antogs på Stockholms
Arbetarekommuns årsmöte.
Motionen skickades sedan till
riksdagen, enligt motionärernas
önskan, och har nu tagit ytterligare
ett steg mot en förändring!

slut nog och skrev denna motion som
nu ligger på riksdagens bord.
Man drev frågan om dubbla fortkörningsböter längs vägarbeten – diskussionen blev sedan om en eventuell ny
kriminalisering!
Ingen ska behöva vara orolig för att
råka ut för en olycka, eller för att skadas på sin arbetsplats! Varje liv som
spills, drabbas på grund av brister i
arbetsmiljön, eller säkerheten på arbetsplatsen – är en skam för vårt samhälle.
Frågan som diskuterats, enda sedan
motionen kom in till Stockholms Arbetarekommuns styrelse, har varit om det
räcker med dubbla fortkörningsböter.
Lawen Redar (S) som haft motionen
på sitt bord, både i arbetarekommun
och i riksdagen, har även försökt att
fokusera på integritetskränkningen och
otryggheten, som vägarbetare utsätts
för, på grund utav bilisternas vårdslöshet – som det faktiskt är.
När man driver en sådan här typ utav
fråga, är det viktigt att se den ur flera
aspekter, på flera nivåer.

På tok för många medlemmar, har fått
uppleva och upplever, sin arbetsplats
längs vägrenen som oerhört otrygg!
De bilister som passerar vägarbetarna
struntar i både de sänkta hastigheterna
och de oskyddade trafikanterna!
Mycket tid och bråk har lagts ned
på att försöka förändra detta, genom
fler skyltar, farthinder och chikaner,
men inget hjälper i tillräckligt stor
utsträckning.
Branschens medlemmar är dagligen
utsatta, och det är inte ovanligt att
skador sker!
Då varken materiella ting, i form av
skyltning, eller diskussioner med myndigheter lett någonstans, fick man till

Räcker det med en ändring i trafik-

brottslagen? Kan man ta hjälp utav den
nya strategin för arbetsmiljölagen, med
nollvision för dödsolyckor?
I slutet utav september fick Stockholmsklubben ny information om vad som nu
händer med motionen. Motionen ligger
nu som ett förslag till riksdagsbeslut!
Förslaget är att riksdagen ska ställa
sig bakom det som citeras i motionen
– om att trygga vägarbetares arbetsmiljö, och att sedan tillkännage detta
för regeringen. Motiveringen är att
det finns många tänkbara olycksscenarier för vägarbetare. Att det inte ska
få vara riskfyllt att ha vägen som sin
arbetsplats.
Man tar upp att förutom regeringens
satsningar, år 2016, på arbetsmiljön
med ett ökat anslag till Arbetsmiljöverket, det statliga bidraget till regionala
skyddsombud, arbetslivsforskningen,
företagsvårdens kompetensförsörjning
och utbildningssatsningar – kan man
särskilt behöva ta upp frågan om vägarbetares utsatthet på arbetsplatsen, mot
bakgrund av miljön.
Man tar upp alternativ som övervakning, i form utav kontroller och fartkameror, samt att skärpa straffen för
hastighetsöverträdelser vid vägarbeten.
Lawen Redar, som haft en nära kontakt med Stockholmsklubben i denna
fråga, skriver även i förslaget till riksdagen, att det är hög tid att införa kriterier
i förordningen om särskilt försvårade
omständigheter för vägtrafikanter som
begår hastighetsöverträdelse vid vägarbete.
Idag finns inga regler om hastighetsöverträdelser vid trafikarbete.
Text och foto: Cassandra Solback
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Vad tycker du?

Var med och påverka!
Inom en väldigt snar framtid är
det dags för medlemmarna att
påverka sitt fackförbund och sin
bransch – i de två största fackliga
organen.
I år avslutades avtalsrörelsen med
nya avtal på endast ett år, istället för
tre som de tidigare var. Detta innebär att det nu återigen är dags att
påbörja en ny avtalsrörelse. 2017
börjar förhandlingarna om på nytt!
Samma år är det också dags för
Sekos Kongress – den 25-27 april
äger den rum på Folkets hus City
Conference Center i Stockholm.
LO-samordningen sprack i årets avtalsrörelse, för första gången sedan början
av 90-talet.
6F, som innefattar Seko, Målarna,
Byggnads, Fastighets och Elektrikerna,
skapade en egen samordning och kämpade ihop under avtalsrörelsen – för
högre löner, bättre villkor, och en starkare trygghet!
Bland LO´s 14 förbund, var det flera
som varslade om strejk – några förbund
gick även ut i strejk, för en del för första
gången på väldigt länge.
Samtliga avtal skrevs till sist på, men
för de allra flesta blev de på endast ett
år – då man inte kunde komma överens
om mer. Så även för Väg & Anläggnings
del, vilket innebär att vi nu återigen går
in i en ny avtalsrörelse, där allt nollställs
och förhandlingarna börjar om.
Fram till den sjunde oktober har
branschens medlemmar kunnat skriva
motioner om vilka frågor man vill ska
drivas, och vilka mål som ska ligga i
fokus – för avtalsdelegationen, som
kommer att sitta i förhandlingarna.
När parterna, det vill säga arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation, sedan byter så kallade ”listor”
med varandra, och ser sin motparts

Foto: Per Asplund
krav – är förhandlingarna sedan igång!
För att arbetstagarorganisationen
ska ha möjlighet att få igenom så
mycket som möjligt utav sina krav, i
avtalsförhandlingarna, krävs det att
vi är många – har du arbetskamrater
som ännu inte är med, kan du försöka
få dem att bli medlemmar.

Motionerna till Sekos Kongress år 2017
ska vara inskickade till;
stockholm@seko.se, innan den 12
december. Vill du bli nominerad till
kongressombud - eller vill du nominera
en arbetskamrat?
Nomineringsblankett finner du på
Sekos hemsida, under;
Om oss – Kongress 2017.

2017 är ett viktigt år!
Nya kollektivavtal ska förhandlas
fram, och det är dags att återigen
besluta i vilken riktning Seko ska gå,
de kommande fyra åren, på Sekos
Kongress!

Var med och påverka, Du också!

I april, om drygt sex månader, är det
dags för Sekos Kongress igen. Fyra år
går fort, men varje kongress är viktig
och avgörande för framtiden!
På kongressen kommer det bland annat att väljas en ny förbundsstyrelse, nya
stadgar ska tas, och en hel del motioner
ska diskuteras och klubbas!
Som medlem i Seko har du rätt att
skriva motioner, som du vill att kongressen ska ta upp, samt möjlighet till
att bli ombud på kongressen och själv

V & A Stockholm & Norrköping
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gå upp i talarstolen och diskutera för
din eller dina arbetskamraters motioner.

Text: Cassandra Solback
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Foto: Viking Line

Facklig Julbåt
med M/S Viking Grace!
Det är viktigt att förena nytta med nöje också!
För att vårda gemenskapen, och för att orka med vardagen, är det viktigt
att också ha lite roligt och trevligt tillsammans!
Stockholmsklubben Väg & Anläggning 210, bjuder in till den årliga Julbåten!
Häng med på en heldag, ute på Ålandshav, tillsammans med dina nära och kära,
och andra medlemmar i branschen.
Viking Lines M/S Grace avgår ifrån Stadsgården 07:45 torsdagen den 15/12
Ombord startar vi med fartygets frukostbuffé, följt av en rad spännande föreläsningar och utställare!
Njut sedan utav julbordet, lyssna till livemusik, umgås, och shoppa i taxfreen!
Som medlem betalar du 50 kronor, och som eventuellt medfölje 100 kronor.
För att boka plats på Väg & Anläggnings Julbåt 2016, kontakta klubben på;
vag&anlaggning.stockholm@seko.se eller på telefon 08-35 06 30
Vi har ett begränsat antal platser!

Vi ses ute till havs!
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Lös korsordet – hitta det röda lösenordet!
Föregående månads 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

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
Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680
611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Telefon: 070-265 97 75

Månadens Bild!

Månadens bild är tagen av Kjelle Stenersjö
på Stockholms Hamnentreprenad.

Var med och tävla till varje nummer av E210
En gåva kommer med posten!
Vill du vara med och tävla i nästa Månadens Bild?
Skicka ditt bidrag, max tre digitala bilder till:
cassandra.sekovagoanlaggning@gmail.com
Skicka helst en stående bild.
V & A Stockholm & Norrköping
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