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Aurora
Är namnet på nystarten av det kvinnliga nätverket inom Väg och Ban. 
Våra ledord är STÄRKA, STÖTTA OCH BEHÅLLA

Vi är för tillfället fyra tjejer i styrgruppen som startat upp det kvinnliga nätverket 
igen, vi har gjort en budget och en verksamhetsplan inför 2020. Engagemanget 
är stort och vi är fulla av självförtroende ”detta kommer att bli ett nätverk som 
kommer att växa under ledning av oss och er kvinnor där ute”.

Här kommer våra idéer och tankar om aktiviteter under nästa år. 

Januari 2020 fokuserar vi på att påbörja ett nytt nätverk bland våra 750 kvinnor 
i branschen. Vi kommer att utgå från Sms, ring-aktiviteter och sprida vår broschyr 
(Aurora i branschen). 

Årets höjdpunkt kommer att vara 6F-träffen på Rönneberga 18-20 maj, där vårt 
mål är att kunna samla 20 kvinnor från olika delar av vårt avlånga land. Detta 
till en träff som kommer att ge mycket erfarenhetsutbyte mellan olika förbund 
inom byggbranschen och vi kommer även att ta fram en utbildning inom Aurora.

Styrgruppen kommer även att kalla till en träff på hösten då de kommer disku-
teras och beslutas om budget och aktiviteter in för näst kommande år. 

Har ni frågor eller vill att vi kontaktar er så maila i första hand, men det går 
också bra att slå en signal. Väl mötta under ett kanonår 2020!

Sammankallande Jenny Johnsson
Mail:aurorasekovagochban@gmail.com
Tele nr: 0790727425

Försämrat skydd vid 
olycksfall på fritiden
Hör du till dem som missat att tacka 
”ja” till erbjudandet om utökad med-
lemsolycksfall som du fick i april? Då 
är du långt ifrån ensam. 

Nu börjar det trilla in skador där 
medlemmarna kommer att få väsentligt 
lägre ersättning för bestående nedsätt-
ning av kroppsfunktion. 

Medlemmarna på Väg- och Banav-
talet och Maskinföraravtalet har sedan 
årtionden, genom gemensam finansie-
ring, omfattats av försäkringen ”3370”. 

För några år sedan sade arbetsgivar-
na upp avtalet om finansieringen som 
gick via avgiften till Fora. Försäkringen 
upphörde den sista maj 2019. 

Du erbjöds i april en fortsättning 
av försäkringen genom ett brev från 
Folksam, som skickades till alla be-
rörda medlemmar, att fortsätta efter 1 
juli 2019, genom att svara positivt på 
erbjudandet.

Utökad medlemsolycksfall kostar 22 
kr per månad och höjer det medicinska 
invaliditetbeloppet med 800 000 kr. I 
grundförsäkringen är beloppet 200 000 
kr. Det innebär att om du skadar dig, 
får en bestående funktionsnedsättning 
på t ex 7% är det med kompletteringen 
7% på en miljon istället för 200 000kr.

Om du vill ha kompletteringen ringer 
du Folksam på 0771-950 950. Försäk-
ringen gäller från telefonsamtalet och 
framåt i tiden. Du bestämmer själv men 
tänk på att det kan bli stora pengar om 
olyckan är framme.

Lotta Hansson
Försäkringsombudsman

Att sälja sin tid
Vi närmar oss slutet av 2019 och du håller i årets sista nummer av Vägbanan. Vi 
närmar oss också slutet av avtalsperioden och är på väg in i en ny avtalsrörelse. 
Jag sitter i väst Sverige och ser att konjunkturen håller i sig under överskådlig 
framtid, men det gäller inte för alla delar av vårt land. 

Majoriteten i vår bransch utför arbete som bekostas med skattemedel på det en eller 
andra viset. På det viset är vi starkt bundna till hur politiken fungerar och vilka 
ekonomiska beslut som blir resultatet av politiken. I princip borde varje medlem 
i vår organisation stödja varje förslag om högre skatteuttag för att säkerställa 
tillgången på arbete. Är det någon som funderat över detta uppenbara samband 
mellan att vi har arbete eller står utan? Vi förblindas att tro att privatisering är 
guds gåva till mänskligheten, men tro mig, där finns ingen frälsning att hämta om 
vi har långsiktighet som mål för att säkerställa tillgången på arbetstillfällen och 
utkomst som tryggar vår vardag. 

Året är till ända och så även avtalsperioden och vi står på tröskeln för en ny 
avtalsperiod. Ni har säkert i debatten tagit del av olika utspel från aktörerna på 
arbetsmarknaden. Vi får ge oss till tåls fram till slutet av april, början av maj innan 
vi får veta värdet på tiden som vi säljer. Tid är viktigast och vi värderar tiden i 
pengar men väsentligen är frihet det dyrbaraste vi har, eftersom det är våra egna 
liv som tas ifrån oss när vår tid tas ifrån oss. Vi behöver föra en kamp som går 
ut på att förändra inställningen och värdera frihet i högre utsträckning och mäta 
tiden som tas ifrån oss i enheter av frihet.
Christer Johansson

Inledaren
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Lunch i Linné
Vid Linnéplatsen, på AGN Haga AB:s arbetsplats, har företaget börjat bygga 
servicetunnel åt projekt Västlänken. Seko passade på att bjuda på mat mellan 
skiften. Bra fackliga diskussioner fördes. Medarbetare från många olika länder 
jobbar här, och många är medlemmar i Seko, vilket är roligt. 

Vi gjorde också ett snabbt besök i tunneln som nu hunnit bli ca 400 meter av 
totalt 900 meter fram till huvudtunneln.

Tobias Tandrup

Tobias kommer gärna ut till din 
arbetsplats med sin Muurikka och 
bjuder på något gott att äta. 

Kontakta klubben eller Tobias om 
ni är intresserade av ett besök. 

Tobias Tandrup
tobias.tandrup@seko.se
010-482 17 06

En dag på väg 168

Det skrämmande mätresultatet. Röda staplar är medelhastigheten per timma. Inte vid något enda tillfälle är hastigheten 
nere i närheten av den skyltade. Blå staplar är antalet fordon som passerat radarn. Skyltad hastighet är 50 km/h.

I slutet av september fick ”Larsa”, 
(Lars-Ove Svantesson) Seko’s regionala 
skyddsombud i väst, ett samtal från en 
förtroendevald om en arbetsplats där 
trafiken passerade arbetsområdet all-
deles för snabbt och respektlöst. 

Irriterat
Dagen innan hade det varit väldigt 
irriterat från bilisternas sida, många 
pekade finger och ett par gick ut för att 
skrika av sig lite. Arbetet som utfördes 
på vägsträckan var något så hemskt 
som en ny cykelbana till de boende, jag 
kan tycka att förståelsen borde varit 
högre från trafikanterna. 

Larsa åkte ut för att kolla arbetsplat-
sen och hittade inget anmärkningsvärt, 
skyltarna satt som de skulle och av-
stängningen var godkänd, intervallerna 
på stoppljuset ändrades lite för att få 
ett bättre flyt och anpassades för tra-
fikflödet. 

Trafiken upplevdes dock gå för fort, 
så han beslutade att göra en hastighets-
mätning. Mätningarna genomfördes 
både med hastighetspistol, där anteck-
ningarna görs manuellt, och med radar 
som mäter hastigheterna dygnet runt 
och alla bilar. Radarn sattes upp på 
en 50-sträcka där det förut har varit 

70. Tobias Tandrup gjorde samtidigt 
mätningar med hastighetspistol på en 
30-sträcka. Under den timmen han stod 
och ”sköt” var det bara 10% av bilarna 
som körde lagligt. Den snabbaste upp-
mätes till hela 83 km/h.

Skit i de som jobbar, bara jag 
slipper böter
En bilist som kom tillbaka för att kolla 
vad vi höll på med. Bilisten hade kört 75 
km/h, och undrade om hen skulle få bö-
ter för detta. Vi förklarade situationen 
och sa att vi är här för att trafikanterna 
inte visar respekt för vägarbetarna. 
Bilisten kände sig väldigt lättat för att 
slippa böter men visade ingen som helst 
förståelse för arbetarna. Bilisten tyckte 
att vi borde skylta hastigheten oftare 
när vi sätter ner hastigheten, så att man 
påminner bilisterna om vilken hastighet 
det är. Bilisten tyckte också att det är så 
bra komfort i bilarna idag så det knappt 
går att köra i låga hastigheter för att 80 
km/h känns som 50 km/h. 

Trots att vi förklarade att det är ar-
betare på vägen som upplevde bilistens 
75 km/h som 110 km/h, så verkade hen 
inte ha någon förståelse eller dåligt sam-
vete för att hen kört som en idiot. En 
reporter från Sveriges Radio var samti-

digt på plats och bilisten blev citerad i 
radio P4 Göteborg någon timme senare. 

Med hjälp av Trafikverket kom 
polisen ut på arbetsplatsen samma 
eftermiddag och kollade över trafiksi-
tuationen. De hade inte tid med någon 
trafikmätning, men de var i alla fall ute 
och visade sig. 

Mätning och justerad skylt-
ning gav effekt
Efter ett par dagars mätning och efter 
små justeringar av skyltningen och 
givetvis att det var uppmärksammat i 
radio, upplevde våra medlemmar att 
hastigheten respekterades bättre. Vi 
gjorde en ny mätning en vecka senare 
och fick då ett kvitto på att det hade 
gjort skillnad.  

Vi är medvetna om hur det ser ut på 
våra vägarbeten runt om i landet och 
gör allt för att göra det bättre. Vi behö-
ver hjälp av er att upptäcka arbetsplat-
serna. Upplever ni att trafiken passerar 
för fort så tveka inte på att höra av er 
så kan vi komma ut och genomföra 
mätningar och så hjälps vi åt att göra 
arbetsplatserna säkrare. 

Tobias Tandrup
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Seko i NCC

Under hösten har det varit uppsäg-
ningar på grund av arbetsbrist både 
i Industry och Infra. Vi noterade att 
det saknas fulltaliga MB-grupper på 
en del geografier där uppsägningar 
skett. Problemet är att inplaceringar 
på turordningslistor kan bli ifrågasatta. 

Därav är det av största vikt att det 
finns väl fungerade MB-grupper som 
kan sin geografi. 

Vi måste alla, hela tiden, arbeta 
proaktivt med att flytta fram Seko’s 
positioner både lokalt och centralt. Det 
är vårt jobb tillsammans och vi gör det 
för vår arbetsplats i NCC. Icke för ty, 
skall vi inte hänga med huvudet då vi 
har flest förtroendevalda i branschen 
men det räcker ändå inte till!

Under januari till mars kommer alla 
MB-grupper att kallas in på en utbild-
ningsdag, där vi som har utökat mandat 
kommer att genomföra uppdateringar 
av MBL-frågor och avtal, detta kom-
mer också att bli en bra plattform att 
kontaktnätet stärks.

Under hösten har det uppstått situa-
tioner som lett till avsked och det har i 
många fall varit kopplat till värderings-
frågor (code of conduct) och företagets 
policy. Varför är det, och har alltid 
varit, mer frekvent på Industry?

Jag har förstått att Infra arbetar mer 
strukturerat med yrkesarbetarna i vär-
deringsfrågor. De har t.ex. haft en dag 
där de hade grupparbete med olika sce-
narios och fick tillsammans gå igenom 
hur ett korrekt sätt agera kunde vara. 

Hade det arbetats på samma sätt 
gentemot yrkesarbetarna i Industry 
hade detta resulterat i att inte avskeden 
blivit så omfattande. I denna måste 
företaget skärpa sig!

Det är på sin plats att göra er upp-
märksamma på att i vintertiden behöver 
vi vara ännu mer försiktiga, se till att 
skyltar syns och att vår skyddsutrust-
ning är hel och ren. 

Med detta vill vi i SEKO’s förhandlings-
organisation i NCC önska er en GOD 
JUL & ETT GOTT NYTT ÅR 2020
Jenny Johnsson, Mats Andrén, Christer 
Kristoffersson, Kenny Westerlund, Frode 
Burman. Kalle Mäkinen, Anders Rinnemo, 
Johan Skoog, Mark Daoudi och Karl-Johan 
Andersson

Entreprenad Live
Den 12-14 september var Entreprenad Live-mässan på Ring Knutstorp i 
Skåne och Väg och Ban Skåne var såklart där.

Mässan besöktes av 7763 besökare, vilket är ca 10% fler än förra gången.
Vi har varit med på mässan vid 4 tillfällen och vid alla dessa tillfällen har vi fått 

bättre payback för vår organisation än vad vi kunnat räkna med. Vi träffar arbets-
givare, medlemmar och skolelever som går maskingymnasium. Våra förhoppningar 
är att fortsätta utveckla maskinbranschen tillsammans med arbetsgivare och vår 
fackliga organisation med alla våra medlemmar och de som kommer i framtiden.

Kollektivavtalet är i dag den hetaste produkt vi erbjuder och denna produkt 
innebär att man som arbetsgivare klassas som seriös underentreprenör och kan ta 
uppdrag åt de större företagen NCC, Peab, Skanska, Svevia. Utan kollektivavtal är 
det stopp. MEN inte minst säkerställer det tryggheten för våra medlemmar. ”Finns 
det bättre produkter än där säljare och köpare tjänar lika mycket på produkten?”

Den 3-5 september 2020 arrangeras Entreprenad Live nästa gång, då på Säve 
depå i Göteborg.

TC

Schyssta villkor och 
utbyggd infrastruktur!
Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu historiskt stora satsningar 
på infrastruktur. Det är nödvändigt för att man ska kunna bo och leva 
i hela landet samtidigt som vi säkerställer en grön omställning i trans-
portsektorn och ser till att Sverige blir det första fossilfria välfärdslandet. 

En av många viktiga satsningar på 
infrastrukturområdet som regeringen 
gör är ökat underhåll på järnväg, som 
varit eftersatt under lång tid. Samtidigt 
har Trafikverket nyligen fått i uppdrag 
av regeringen att upprätta en långsik-
tig plan för underhåll av järnvägen. 
Detta arbete ska ske tillsammans med 
underhållsföretag, tågoperatörer och 
andra aktörer. Men det behövs också 
generellt utökad kapacitet på järnvägen 
i hela landet för att vi ska möjliggöra 
ett utökat och hållbart resande för 
persontrafik nu och i framtiden, inte 
minst behövs därför nya stambanor för 
höghastighetståg. 

För att använda infrastrukturen på 
ett effektivt och klimatsmart sätt be-
höver godstransporter flyttas över till 
järnväg och sjöfart. Därför behövs 
utökad kapacitet på järnväg även 

Elin Gustafsson kommer från Lund 
och är riksdagsledamot för (S).

Av Elin Gustafsson

Regeringen kräver 
bättre samverkan om 
järnvägsunderhållet
Järnvägsnätet i Sverige är i stort behov 
av att repareras och rustas upp, därför 
görs just nu omfattande underhållsar-
beten på spåren. 

För att få till ett ännu bättre planerat 
och effektivare järnvägsunderhåll, har 
Trafikverket fått i uppdrag att upprät-
ta en långsiktig plan för underhåll av 
järnvägen. Ett planeringsarbete som ska 
ske i samverkan med underhållsföre-
tag, tågoperatörer och andra relevanta 
aktörer.

– När vi nu genomför den största 
satsningen på järnvägen i modern tid 
innebär det att vi reparerar och reno-
verar i snabb takt, säger infrastruktur-
minister Tomas Eneroth. Det har inte 
under något tidigare år genomförts så 
mycket underhållsarbeten som under 
2019 - och vi kommer bara att se mer 
av det. Därför får nu Trafikverket det 
här uppdraget.

Underhållsplanen ska säkerställa en god 
framförhållning, punktlighet och hög 
robusthet vid planering och genomför-
ande av underhålls- och banarbeten. 

Bland annat ska den innehålla vilka 
banarbeten som planeras, när dessa ska 
genomföras och vilken påverkan de 
förväntas ha på järnvägstrafiken under 
genomförandet.

Planen ska även redogöra för hur 
det så kallade basunderhållet hanteras i 
upphandlade kontrakt. Det kan handla 
om krav på bemanning och inställelseti-
der vid exempelvis snöröjning eller fel-
avhjälpning vid händelser som signalfel 
och nedrivning av kontaktledningar.

En viktig del av arbetet är att samverka 
med berörda järnvägsaktörer. Trafikver-
ket ska därför vid uppdragets genom-
förande samverka med tågoperatörer, 
transportköpare, järnvägsentreprenörer 
och andra relevanta aktörer.

Uppdraget om järnvägsunderhållet 
ska redovisas senast den 23 april 2020. 

för godstrafiken. Det gods som ändå 
måste transporteras på väg delar eller 
hela sträckan måste samordnas bättre 
genom styrmedel som främjar en mer 
effektiv logistik som ger mindre utsläpp. 

När det gäller det arbete som utförs vid 
och på väg finns stora brister i arbets-
miljön. Ingen ska riskera att allvarligt 
skadas eller dö i samband med sitt ar-
bete vid eller på väg. Därför är det bra 
att Transportstyrelsen fått i uppdrag 
att utreda säkerheten för personal som 
utför arbete inom eller i anslutning till 
vägområdet. Men även se över andra 
åtgärder för att förbättra såväl trafik-
säkerhet som arbetsmiljö vid planerade 
vägarbeten och oförutsedda händelser 
i vägtrafiken såsom bärgning, arbete 
med fordonsservice samt trafikolyckor. 

I EU har vi Socialdemokrater prioriterat 
arbetet med det så kallade vägpaketet 
för att få ordning och reda på våra 
vägar. Det innebär bland annat att 
svensk lön och kollektivavtal ska gälla 
för alla som kör transporter i Sverige 
och lika lön för lika arbete vid samma 
plats ska omfatta vägtransportsektorn. 
Ingen yrkesförare ska tvingas sova i 
lastbilshytten och vi ska ha kör- och 
vilotider som inte riskerar förartrötthet 
och trafikosäkerhet. Det innebär även 
starkare beställaransvar genom att 
företag som köper transporter tvingas 
ta ansvar för att det är schyssta villkor 
för transportarbetarna.

Allt detta är viktigt för oss socialdemo-
krater för att det handlar om att stå upp 
för att bygga ihop hela Sverige med in-
frastruktur, värna den svenska modellen 
och säkerställa schyssta villkor.
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Årsmöte 2
Sektion Göteborg / Södra Älvsborg

Inbjudan till Årsmöte
Tid: 07.30 – 17.30.   Lördagen den 1 februari 2020

Plats: Stena Lines färja Stena Danica, Danmarksterminalen Göteborg.

Anmälan görs till: Mats Andrén: mats.andren@seko.se eller
Christer Johansson: christer.johansson@seko.se

Senast den 10 januari

Välkomna
Styrelsen

Avtal 2020: "Ett steg i rätt riktning"
LO-styrelsen har beslutat om den så kallade siffersättningen, det vill säga vilka löneökningskrav som ställs i 
avtalsrörelsen år 2020. Det procentuella kravet blir 3,0 procent.

Räknar man även in den sedan tidigare 
beslutade låglönesatsningen för med-
lemmar med en månadslön under 26 
100 kronor, blir lönekravet cirka 3,15 
procent. Sekos förbundsordförande 

Valle Karlsson tycker att det är ett steg 
i rätt riktning.

Tydlig markering
- Inför förra avtalsrörelsen krävde vi 
löneökningar på 2,8 procent. Vi har nu 
kommit överens om ett högre krav. Det-
ta är en tydlig markering från LO-för-
bunden om att våra medlemmar ska ha 
en större del av utrymmet, säger Sekos 
förbundsordförande, Valle Karlsson.

- Det arbete som vi gjort de senaste 
åren när det gäller lönebildning, såväl 
opinionsmässigt som i interna diskus-
sioner inom LO har uppenbarligen 
påverkat kraven på ett positivt sätt. 
Nu är vi överens om kraven. Men det 
viktigaste kommer i nästa steg, det vill 
säga vad det verkliga utfallet blir. Ett 
högre lönekrav måste även spegla sig 
i det utfall som förhandlas fram under 
våren nästa år, säger Valle Karlsson.

LO:s representantskap beslutade 
för några veckor sedan om de övriga 
gemensamma kraven inför avtalsrörel-
sen. Ett av kraven innebär en bred låg-
lönesatsning där alla medlemmar med 

en månadslön under 26 100 kronor får 
extra påslag. Med dagens beslut om 
krav på löneökningsnivå finns nu hel-
heten på plats och genom samordningen 
inom LO ökar möjligheten till ett bra 
resultat i förhandlingarna.

Samordning ger styrka
- Vi är i grunden positiva till att vi sam-
ordnar oss inom LO inför och under 
avtalsrörelsen. Det gör oss starkare 
när vi tillsammans driver gemensamma 
krav, säger Valle Karlsson.

Mycket talar för en avtalsrörelse som 
kräver mycket mobilisering.

- Arbetsgivarna har redan börjat 
mobilisera genom att försöka sätta en 
bild av ett Sverige i kris, som inte tål 
några löneökningar överhuvudtaget. 
Detta är visserligen inget nytt. Men det 
är en tydlig signal. Genom samordning 
och intern mobilisering blir vi starka 
och kan se till att våra medlemmar får 
bra reallöneökningar även kommande 
år, säger Valle Karlsson.

Källa: Seko.se
Bild: Pernille Tofte

Valle Karlsson, förbundsordförande

Intressant dom om restid
Med utgångspunkt i en EU-dom där det spanska företag Tyco ålagts att betala 
ut reseersättning till arbetstagare som är placerade i hemmet och reser till och 
från arbetet utanför ordinarie arbetstid har Målarförbundet drivet frågan mot 
arbetsgivaren under de senaste avtalsrörelserna man inte fått något gensvar. 

Målarförbundet tröttnade till slut och valde att driva fråga i Arbetsdomstolen. 
Anmälan lämnades in till domstolen redan sommaren 2018. 

Tidigare fanns en reseersättning i målarnas avtal, men den slopades 2007. 
Därmed försvann incitamentet för arbetsgivarna att planera sin verksamhet så 
att resorna minimeras. Emellanåt känns det nästan som det blir okynnesresande 
eftersom det inte kostar arbetsgivarna något att låta sina yrkesarbetare fara runt 
utanför arbetstid.

Om nu Målarförbundet når framgång i sin stämning kommer det påverka 
många, vi får vänta och se. Domen i målet faller den 18 december. Vi återkommer 
med rapport när domen publicerats.

Källa: Målareförbundet

Kontakt med klubben
Tidningen Seko Vägbanan är ett 
samarbete mellan de flesta klubbar-
na i branschen. För Väst ansvarar:

Väg & ban Väst
Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg
tel 031-42 94 30

web: www.seko.se
mejl: vag&ban.vast@seko.se

Ordförande Mats Andrén
tel 070-547 84 05

Seko direkt
Hos Seko Direkt får du personlig råd-
givning i frågor som rör ditt jobb. Det 
kan vara allt från anställningsvillkor, 
arbetsmiljö, försäkringar, rättigheter 
och skyldigheter till medlemsförmåner.

Oavsett var du bor i landet når du 
oss på 0770-457 900, alla vardagar 
08.00-17.00

Du kan också välja att mejla din 
fråga till sekodirekt@seko.se

Årsmöte 1
Väg & banveteranerna 

bjuder in till årsmöte den 11 februari 2020

Platsen är Lilla Edet och mötet inleds klockan 0900 med fika.
Mötesförhandlingarna startar kl 1000 och avbryts för lunch klockan 1200.

Anmälan sker till Lennart Stark (070-333 54 48) eller 
Åke Wänström (070-339 37 41) senast den 5 februari.

Milersättning (skattefri del) utbetalas.
Samåkning rekommenderas.

Välkommen
Styrelsen

3% plus en låglönesatsning
LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 3 procent plus en låglönesats-
ning för de som tjänar under 26 100 kronor. 12 förbund som står bakom 
LO-samordningen.

– 3 procent plus en låglönesatsning kommer att ge våra medlemmar mer i 
plånboken, särskilt till branscher med låga löner och en hög andel kvinnor. Dess-
utom har vi enats om att lägstalönerna i avtalen följer med. Det här är en väl 
avvägd nivå som inte hotar svensk konkurrenskraft, säger LOs avtalssekreterare 
Torbjörn Johansson.

Utöver detta kräver de 12 LO-förbunden bland annat högre pensioner och 
bättre arbetsmiljö. 

– Tillsammans med våra krav på förbättring av tjänstepension, starkare skydd 
mot sexuella trakasserier och bättre möjlighet till rehabilitering går vi starka in i 
avtalsrörelsen, säger Torbjörn Johansson.
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Seko i Svevia

Svevias årliga Säkerhetsvecka tog ny-
ligen greppet om all personal och fick 
Svevias medarbetare att skärpa blicken 
och göra riskobservationer som aldrig 
förr; det blev närmre 500 observationer 
och ca 70 tillbud. Det var fler än förra 
året. Och många bra diskussioner och 
idéer kom fram i år. Det värmer att 
säkerhetsfrågor och arbetsmiljö enga-
gerar.

Även om arbetsmiljöarbetet fungerar 
bra på Svevia, kan det bli ännu bättre.

Enkäten som alla medverkande på 
säkerhetsveckan skulle fylla i och vara 
med på visade på att säkerhetsmogna-
den i Svevia har blivit bättre, men det 
finns fortfarande en hel del att göra.

Det gäller att alltid tänka förebyg-
gande och inte tänka ”jag ska bara” 
eller dom ekonomiska förutsättning-
arna då det blir lätt att säkerheten blir 
lidande.  

Seko/Svevia förhandlingsorganisation
Mikael Högberg
Huvudskyddsombud

Framsidan

En kylig morgon på ett industri
område i Lilla Edet tog Christer 
Johansson  bilden på den vackert 
frostiga spårväxeln.
    Red

Så här kan du påverka 
väntetiden hos a-kassan
När vintern kommer ökar arbetslösheten inom Sekos branscher. Då är det 
högtryck på a-kassan och tiden mellan ansökan och beslut kan bli lite 
längre. Vi ger dig några tips på hur du som medlem kan påverka detta.

Att a-kassan går in sin mest arbetsintensiva period på året under vintermånaderna 
är inget nytt. Så har det alltid varit, säger Affe Mellström som är kassaföreståndare. 

– Kurvorna ser likadana ut år efter år även om antalet arbetslösa varierar. 
Arbetslösheten börjar stiga i oktober och när vi kommer in i januari, februari är 
trycket på oss som störst, säger han.

– Då är vår stora utmaning att bibehålla en hög service och så korta väntetider 
som möjligt trots att arbetsbelastningen är hög. 

Det du som medlem kan göra för att förkorta tiden mellan det att du blir arbetslös 
och det att du får ett beslut är att förbereda dig väl.

– Se till att ditt ärende är så komplett som möjligt redan från start, säger Affe 
Mellström.

– Ta reda på vad som behövs i just ditt fall så att vi snabbt får det underlag vi 
behöver och se till att du har personnummer på allt du skickar in. 

På a-kassans e-tjänst Mina sidor får du tydlig vägledning när du har loggat in och 
på deras webbplats finns information att hämta.

– Sen kan du självklart alltid kontakta oss om du har frågor. Skriv ett direktmed-
delande på Mina sidor, ring eller chatta med oss. Vi är här för dig som medlem.

Cecilia Lundqvist

FAKTA: ATT SÖKA ERSÄTTNING
Om du behöver söka ersättning från a-kassan är det viktigt att du anmäler 
dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. 
När du väl är anmäld som arbetssökande kan du logga in på a-kassans 
e-tjänster Mina sidor. Länken till Mina sidor finns på sekosakassa.se. För att 
kunna logga in behöver du e-legitimation/BankID.

Ändrad pensionsålder
från årsskiftet
Från och med 1 januari 2020 höjs lägsta åldern för att ta ut allmän 
pension från 61 år till 62 år. Närmast  berörs  du som är född 1959 eller 
1960 som tidigast kan ta ut pension från 62 år.

I dagsläget kan du tidigast ta ut din allmänna pension från och med den månad 
du fyller 61 år. Det betyder att för dig som är född 1958 eller tidigare gäller fort-
farande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension.

Är du född 1959 och planerar att ta ut din allmänna pension vid 61 års ålder, 
det vill säga under nästa år, är det inte säkert att du kan göra det. Lagförslaget 
innebär att tidigast tidpunkt för uttag av allmän pension blir från den månad du 
fyller 62 år från och med år 2020.

Du som berörs av de nya reglerna om pensionsåldern kan inte lämna in en 
ansökan redan nu och få pension beviljad tidigare än de nya åldersgränserna. 

Tabellen visar vid vilken ålder du kan ta pension från första gången och vid 
vilken ålder du kan få garantipension.

Födelseår: Tidigast uttag av 
allmän pension:

Tidigast uttag av 
garantipension:

1958 61 66 (2023)

1959 62 (2020) 66 (2023)

1960 62 (2020) 67 (2026)

1961 63 (2023) 67 (2026)

1962 63 (2023) 67 (2026)

Riktålder införs
Åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension och 
bostadstillägg kopplas till medellivslängdens utveckling, vilket kallas för riktålder. 

Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för 
tidigast uttag av allmän pension, garantipension och bostadstillägg att höjas och 
följa medellivslängdens utveckling.

Riktåldern kommer troligen att vara 67 år vid införandet år 2026, vilket skulle 
ge en ålder på 64 år för tidigaste tidpunkten att ta ut allmän pension. Det skulle 
innebära att du som är född 1963 eller senare tidigast kan ta ut din allmänna 
pension vid 64 års ålder.

Höjning av grundskyddet från 2020
År 2020 höjs även att garantipensionen med maximalt 200 kronor i månaden och 
bostadskostnadstaket för bostadstillägg höjs.

Kollektivavtal avgör när du kan gå i pension
Du har idag rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder enligt lagen om anställ-
ningsskydd (LAS).

Från och med 2020 har du rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och 
från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder. Beslut om ändrat anställningsskydd 
fattades den 18 juni 2019.

Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera be-
roende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för 
de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.

Källa: Pensionsmyndigheten

Seko i Peab

Nu är den mörka årstiden här. Tänk på 
varselutrustning och att belysningen på 
arbetsplatserna är tillräcklig. Tala med 
din PC, så att ni även har en beredning 
inför skottning och sandning av tillfart-
svägarna till/från arbetsplatserna. 

Tyvärr trillar det in arbets brist för hand-
lingar. Vi gör allt för att så få som möj-
ligt får gå hem och vi håller tummarna 
att fler jobb trillar in till våren, för ni 
har återanställningsrätt och den hjälper 
vi er att bevaka.

Jag var på ett supermöte, ett lokalt 
UVA-möte, där samtliga deltagare blev 
involverade i arbetet. Vi hade små biku-
por med grupparbeten om avtal och 
arbetsmiljö. Detta var uppskattat och 
vi beslutade att det är så vi ska jobba 
framöver. 

Vi hade även en lång diskussion om 
vikten av att lämna in riskobserva-
tionen och samtliga fick en förståelse 
för hjälpen vi får av ett stort underlag 
inför farliga arbetsmoment, så även här 
lovade man på förbättringar. En snabb 
genomgång av skyddsverksamhetsö-
verenskommelsen genererade ett nytt 
skyddsombud och en ny MB-ledamot 
ifrån driften.

Vi är igång med att ta fram nytt ar-
betsmaterial inför nästa års Skyddsom-
budsdagar. Seko-Peab är involverade 
och vi kommer att närvara på samtliga 
tillfällen. Nästa år kommer det vara 
många platschefer med på mötena, så 
ni Skyddsombud måste lova att närva-
ra i er roll. Dagen kommer att handla 
om samverkan utifrån SVÖKen som 
nu införs på bredfront i Peabs olika 
affärsområden.

Nu drar även avtalsrörelsen igång på 
allvar, vill passa på att tacka för alla 
motioner ni skrivit. Cirka 200 motio-
ner till Väg och Banavtalet blev det 
och många av dom var riktigt starka 
så vi har ett bra förhandlingsläge inför 
vårens batalj.

Ha nu en underbar jul och ett gottnytt 
år och ni som har en längre ledighet: 
hoppas att ni kommer tillbaka till oss 
när säsongen startar igen till våren.

Bjarne Ringdahl
ordförande i Seko-Peab
tel 073-337 69 14
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Seko väg & ban Väst 

önskar samtliga läsare en riktigt ...

JodG ... och ett
Gott Nytt År!


