Ny Sekotidning
Vinn en julklapp!

Det drar ihop sig –
2017 ett nytt,
spännande år!

God Jul!
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Samhörigheten är avgörande för vår
styrka – Klubben har en viktig roll!
Det är oerhört viktigt att känna tillhörighet till en grupp – egentligen inom
alla områden i livet, men framförallt
inom facket.
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Själv tanken med det fackliga medlemskapet är gemenskap och att hålla
ihop, att ensam inte är stark – därför
måste man känna samhörighet till sitt
fackförbund, genom sitt medlemskap.
Här blir klubbarna oerhört viktiga!
Väg & Anläggning Stockholm Klubb 210
har cirka 3 800 medlemmar – dessa är utspridda på olika arbetsplatser, i olika delar
av länet, vilket inte är något ovanligt för
denna bransch.
När upplägget ser ut på detta sätt är det
oerhört viktigt att känna samhörighet till
sin klubb! Många arbetar på arbetsplatser
utan förtroendevalda, vilket gör klubben
till den närmsta fackliga länken.
Vi arbetar därför ständigt med att finnas,
synas och höras för våra klubbmedlemmar.
Vi har vårt säte på Seko Stockholm i Solna,
där klubbens anställda tar emot besök och
telefonsamtal via klubbtelefonen. Där arbetar även klubbens tre ombudsmän, som
har hand om medlemmarnas förhandlingar.
Vi är ute och besöker medlemmar på
arbetsplatserna, driver en medlemstidning,
är väletablerade digitalt genom hemsida
och Sociala Medier.
Det skall inte finnas någon tvekan om
vilken klubb man tillhör, hur man tar
kontakt, får hjälp och tillgång till den
information man behöver!
Samhörigheten till sin fackliga organisation är oerhört viktig för det enskilda,
fackliga medlemskapet.

Att vara en del av en klubb och känna
tillhörighet skapar förståelse och bygger
förtroende för fackföreningsrörelsen.
Vi arbetar ständigt med att informera
och inkludera våra medlemmar. Ingen
skall undra vilka facket är, vad facket
gör och varför organisationen och anslutningen är viktig!
För att detta skall ge full effekt och
fungera i den dagliga verksamheten,
måste avståndet till sin organisation
kännas nära! Kopplingen till sin region
och klubb skall vara glasklar.
Vi hoppas på att få träffa och prata
med ännu fler medlemmar år 2017. Att
få fler att gå fackliga utbildningar, ha
fler träffar som förstärker vårt nätverk
och att klubben fortsätter att växa och
utvecklas i sin verksamhet.
Tillsammans skall vi påverka vår
bransch och dess utveckling!
Vi ses och hörs där ute!
God Jul!
Ola Fält
Klubbordförande 210

Ser man inte sitt fackförbund – varken ute
E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Vinter – Stockholms innerstad
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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på fältet eller på webben, så blir tillhörigheten väldigt svag. Det är viktigt
att varje medlem förstår vikten av sitt
medlemskap och känner att just sitt
medlemskap är viktigt för verksamheten – att känna sig sedd och hörd
av sin rörelse. Rubbas detta riskerar
förståelsen kring sin egen anslutning
att försvagas – Vad spelar det för roll
om just jag är med? Vad gör egentligen
facket?

V & A Stockholm & Norrköping
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Året tar slut – Det lider mot...
Jul. Dagarna på år 2016 blir bara
färre och färre! Detta år har bland
annat bjudit på en avtalsrörelse,
en stark 6F sammanhållning – rent
allmänt en hel del facklig kamp och
stöttning inom LO-kollektivet! Nu
börjar det bli dags att samla kraft
till 2017 års utmaningar, kamper
och möjligheter!
Mycket har hänt för de olika fackförbunden inom LO-kollektivet detta år.
Det har varit avtalsrörelser, kongresser, strejker, varsel om sympatistrejker
och mycket, mycket mer!
Väg & Anläggning har fått två nya
avtal, och kommer att börja det nya året
med en ny avtalsrörelse.
År 2016 har bjudit på mycket facklig
verksamhet, viktiga aktiviteter och
fokus på utbildning, organisering och
inkludering.
Stockholmsklubben, klubb 210, har
inte heller legat på latsidan – klubben
har vuxit, ett medlemsboende har startats, en riksdagsmotion har kommit
till. Skolinformationer, UVA-möten,

ungdomsträff, arbetsplatsbesök, försäkringsinformation, hastighetsmätningar
– är bara delar av all den verksamhet
och alla aktiviteter som skett detta år.
Och sist, men inte minst – en ny medlemstidning har fötts!
E210 gjorde premiär under våren
och har bjudit på hela sex stycken
nummer sitt första år!
Det har tävlats i fackliga korsord,
Månadens Bild och flera fina priser har
skickats ut till vinnarna.

Fram till dess så vill vi bara påminna er om
att tävla i julklappstävlingen, samt önska
en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Njut av årets sista dagar, tillsammans
med nära och kära!

V & A Stockholm & Norrköping
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Snart är det dags för lite julledighet,
likaså för E210. Se nu till att vila upp
er ordentligt, umgås med vänner och
familj, och njuta av julen!
Det kommande året bjuder på en hel
del inom den fackliga världen. E210 är
tillbaka igen i februari och kommer att
bjuda på ännu mer spännande läsning,
och nya fackliga korsord!
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FÖR ATT KUNNA FÖRSTÄRKA
MÅSTE VI
avtal – svenska mot utländska.
Svenska kollektivavtal skall gälla i
Sverige!

Arbetsmodellen i Sverige – den
så kallade Svenska Modellen,
där arbetsmarknadens parter förhandlar fram löner och villkor på
svensk arbetsmarknad, är unik!

för olika kostnader, och tillsammans
arbetar för en bra, utvecklande arbetsmarknad, fungerar vårt lands medlemskap i EU.
De tre fackliga kollektiven samarbetar för sina anslutna fackförbund
– Europaparlamentet samarbetar för
EU´s 28 medlemsländer. Men då den
svenska arbetsmarknadsmodellen är
unik, så blir arbetsmarknadsvillkoren
en svår fråga i EU.

Denna modell gör att bägge parter har samma möjligheter att få
igenom sina krav och önskningar
i villkorsskrivningen – kollektivavtalen.
Svensk arbetsmarknads utveckling
beror helt enkelt på arbetsparternas
styrka, och vad som förhandlas
fram. Men detta gäller på den
svenska arbetsmarknaden – vad
händer om företaget har sitt säte
utanför Sveriges gränser men verkar
i Sverige? Vilka arbetsmarknadsregler gäller vid arbete från andra
länder? Detta är en av de stora
frågor de svenska fackföbunden
tampas med.

Det gäller att hitta lösningar både
inom och utanför Sverige, som skapar
en trygg arbetsmarknad med schyssta
villkor!
I Sverige är det parterna, arbetstagarna
och arbetsgivarna, som sätter villkor
och löner – lagen hjälper till inom en del
områden som till exempel anställningsskydd och arbetsmiljö. Men i många
andra länder, runtom i världen, är det
lagen eller den som säljer arbetet som
sätter både villkor och löner.
Idag är det så att de svenska fackförbunden kan kräva kollektivavtal för
underentreprenörer och dylikt. Lagen
som säger att det är arbetsmarknadens
parter som förhandlar fram spelreglerna på svensk arbetsmarknad, håller inte
när det kommer till företag som har sitt
säte i ett annat land.
I Sverige tecknar de svenska företagen svenska kollektivavtal, och utländska företag tecknar kollektivavtal i
respektive land företaget har sitt säte i.
När vi då säger att det är arbetsmarknadens parter som sätter spelreglerna
på svensk arbetsmarknad, så blir det
en bugg i systemet när avtal ställs mot

För att ha schyssta villkor på arbetsmarknaden, inom sin bransch, och
på sitt företag så är kollektivavtalet
avgörande, och har varit det enda sedan start.
Cirka 3,2 miljoner är medlemmar i ett
svenskt fackförbund i Sverige och tillhör
någon utav de tre fackliga kollektiven
Landsorganisationen, Tjänstemännens
Centralorganisation och Akademikernas
Centralorganisation. Medlemskapet
skapar de olika kollektivens och dess
fackförbunds styrka.
På samma sätt som man inom de
olika kollektiven är med och betalar
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Den svenska villkors- och löneutvecklingen är ofta starkare och högre än i
många andra länder. Detta gör att den
fria rörligheten på arbetsmarknaden
inom EU, många gånger, ställer villkor
mot villkor och löner mot löner.
Därför har svensk fackföreningsrörelse länge nu drivit frågan om att
svenska kollektivavtal skall gälla i
Sverige – oavsett vilket land företagen
har sitt säte i.
”Svenska Modellen skall Utvecklas –
inte Avvecklas!” är en slogan som ofta
hörs inom arbetarrörelsen numer.
De senaste 20 åren har alla grupper
inom LO haft en otrolig reallöneökning.
Detta har gjort att många länder och
stora utländska bolag intresserat sig för
den svenska modellen.
Trotts höga reallöneökningar har
man bevarat konkurrenskraften, vilket andra länder undrar hur man har
lyckats med.
Idén med en solidarisk lönepolitik är
att lägstalönerna ska höjas i takt med
toppskiktets. Samhällsutvecklingen
och arbetsvillkoren måste synka för att
kunna ge effekt!
Det är många delar som hänger ihop
och är beroende av varandra, för att
arbetsmarknaden skall vara så human,
rättvis och solidarisk som möjligt.
Branscherna inom de olika kollektiven
är beroende av varandra, och Sverige
berörs av vad som sker runtom i världen
– främst inom EU.
Ju fler företag och arbetsplatser som
har kollektivavtal, desto mer ordning
och reda blir det på arbetsmarknaden.
Desto längre kommer vi i arbetet
med schyssta villkor och en skälig lön

V & A Stockholm & Norrköping
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DEN SVENSKA MODELLEN
SAMARBETA!
– där lönedumping inte regerar!

Den 30 november fattades det
ett beslut i Sveriges Riksdag
om offentlig upphandling.
Sveriges Riksdag röstade den 30 november om krav på schyssta villkor i offentliga upphandlingar.
Detta har varit en oerhört omdebatterad fråga som bland annat även har
handlat om dryga EU-böter, utsatta
anställda och ojämlik konkurrens.
Upphandlingsreglerna rör sig om när
stat, kommun eller landsting köper/hyr
varor/tjänster eller entreprenader.
Det handlar om lika förutsättningar
när det gäller skattemedel och konkurrens.
Regeringens förslag om villkor i nivå
med kollektivavtalen.
Regeringen kom med ett förslag som
riksdagen sedan tog ställning till. Förslaget innebär att upphandlare ska ställa krav på att leverantörerna har villkor
i nivå med de svenska kollektivavtalen.
Detta när det gäller lön, semester och
arbetstid. Anledningen till detta är att
det sker en social dumpning, på en del
ställen, inom den offentliga sektorn. Det
är inte det lägsta priset som skall styra
upphandlingarna!

man ofta pratat
om att ingen skall
behöva arbeta för
27 kronor i timmen – som en del
taxichaufförer
inom färdtjänsten
tvingats till!
Men oppositionen i riksdagen
menar på att dessa
krav skulle försvåra
upphandlingsprocesserna för mindre
företag, utan kollektivavtal.
De tre fackliga kollektiven ser en vikt
i regeringens förslag, för den Svenska
Modellen.
LO tycker att regeringsförslaget är en
rättviseform som stärker den svenska
modellen, de seriösa företagen och
deras anställda.
TCO och SACO stödjer förslaget,
men önskar ett krav på pension och
försäkringar.
Men det spelade ingen roll vad
fackföreningsrörelsen tyckte om detta
förslag. Röstresultatet i Sveriges Riksdag blev Nej.
Regeringens förslag om arbetsrättsligakrav vid upphandling fälldes i riksdagen, av Alliansen och Sverigedemokraterna. Det blir en fortsatt lönedumpning!

För att öka chansen att få igenom detta
förslag i riksdagen, har regeringen gjort
en del justeringar. Kravet på avtalspension och försäkringar har ändrats till
något frivilligt. Detta på grund av att
reaktionerna ifrån alliansen och näringslivet inte var alltför positivt.
Regeringens förslag grundar sig på
två år gamla EU-direktiv.

De som drabbas hårdast av detta
är de som arbetar på företag som
upphandlas. Man tvingas att arbeta
under kollektivavtalsnivån – för en
lägre timlön.
Sverige riskerar nu böter av EU,
då vi inte tar tillräckligt ansvar vid
upphandlingar.

Ingen ska behöva arbeta för 27 kronor
i timmen!

Den fackliga kampen för schyssta
villkor fortsätter!

V & A Stockholm & Norrköping
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Målet med att utveckla den Svenska
Modellen, och för att schyssta villkor
skall vara en självklarhet på arbetsmarknaden fortsätter.
Det är ett dagligt arbete att upprätthålla och försöka utveckla de villkorskrav och den rättvisa vi står för!
I kollektivavtalen, genom överenskommelser – i Riksdagen och Europaparlamentet.
En dag når vi förhoppningsvis målet
med att svenska kollektivavtal skall
gälla i Sverige – och att schyssta villkor
råder på hela arbetsmarknaden!

Text:
Cassandra Solback
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Det nya året bjuder på en
NY Av t alsrörelse!
År 2016 bjöd på en spännande
avtalsrörelse som gick till historien!
LO-samordningen föll – 6F bildade
en egen och kämpade tillsammans
i avtalsrörelsen.
År 2017 är det än en gång dags för
en ny avtalsrörelse. Motionerna
är inskickade, en avtalsdelegation
håller på att bildas och så fort det
nya året börjar, startar arbetet inför
förhandlingarna och avtalsrörelsen
är sedan igång!
2016 års avtalsrörelse med ett splittrat
LO-kollektiv, strejker och sympatistrejker gick till historien.
Som i vilken avtalsrörelse som helst,
fick parterna ge och ta, och det hela
slutade med ett ettårigt avtal för både
Väg & Banare och Maskinförare.

Detta för att komma till bukt med missbruket av tillfälliga anställningar, som
drabbar många medlemmar i de olika
fackförbunden!
Alla 14 förbund inom LO-kollektivet
är överens om att gemensamt nå långsiktiga mål inom dessa frågor.
Hur avtalsrörelsen blir och hur
resultatet kommer att se ut, kan bara
tiden utvisa!
En sak som är säkert är i alla fall att
det alltid är spännande med avtalsrörelser, och att det är oerhört viktigt med
många medlemmar, samt samarbete.

Bägge avtalen för branschen löper ut
under vårkanten, vilket innebär att år
2017 startar med en avtalsrörelse –
liksom för många andra LO-förbund.
Mitt i allt har Seko även sin kongress.
LO-kollektivet har en gemensam
rekommendation och samordnade
förhandlingar i avtalsrörelsen 2017.
Det finns nu en gemensam rekommendation, inför avtalsrörelsen 2017, som
bland annat innebär samordnade förhandlingar om löner och gemensamma
förhandlingar om försäkringsfrågor.
Låglönesatsningar som skall ge 50
procent av alla kvinnor löneökningar
på individnivå.
Representantskapet har även beslutat att utse en arbetsgrupp, med
representanter från LO-förbunden, som
tillsammans med LO ska se över hela
LAS (Lagen om Anställningsskydd).

Väg & Anläggningsbranschens avtalsfrågor, för den kommande avtalsrörelsen, presenteras efter årsskiftet!

2017 blir ännu ett viktigt år för branschens utveckling!

Text:
Cassandra Solback

Vilka som blir de stora frågorna för
den kommande avtalsrörelsen presenteras när parterna byter sina så kallade
”listor”. Dokumenten med parternas
krav.
Löneökning, löneutrymme och lö-
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neutveckling är frågor som alltid står
på dagordningen, men utöver det är det
mycket man kan utveckla och förändra.
Det finns ofta frågor, sedan tidigare
avtalsförhandlingar, som inte gått igenom och kan tas upp igen. Sedan får
man se vad motionerna, medlemmarna
skickat in, handlar om och berör.

V & A Stockholm & Norrköping
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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

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

V & A Stockholm & Norrköping
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