
MEDLEMSVECKA MED 
LYCKAT RESULTAT

Engagemanget under 
medlemsveckan  gav 
många nya medlem-
mar och mängder av 
intressanta samtal.
Sidan 3

SÅ JOBBAR SEKO 
SJÖFOLK MOT 
TRAKASSERIER

En avsiktsförklaring 
mot trakasserier har 
tecknats inom sjöfar-
ten. Kan Sekos övriga 
branscher följa i sjö-
folks spår? 
Sidan 6

NYA TANKAR I 
STYRELSEN FÖR SEKO 
NCC

Jenny Johnsson är 
invald som första tjej 
i Sekos förhandlings-
organisation på NCC.
Sidan 8

Mot en oviss 
framtid

Både Citymail och Postnord brottas med sjunkande 
lönsamhet. Hur ser den fackliga strategin ut när 

arbetsgivarens ekvation inte går ihop? SIDAN 4

Lars Tebben, Citymail 
och  Tomas Askerås, 
Postnord. 
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OJ VILKEN FANTASTISK medlemsvecka det blev. 
En vecka fylld av engagerade människor på 
arbetsplats efter arbetsplats. Tusentals för-
troendevalda och anställda som hjälptes åt att 
fixa fika, dela ut påsar, sätta upp affischer och 
svara på frågor. Och jösses så många frågor, 
om allt mellan himmel och jord. Precis som 
det ska vara när facket är på plats. Man tänker 
tusen tankar en sådan här vecka. Men en tanke 
som verkligen stannat kvar hos mig är den om 
hur starka vi är i Seko och hur sällan vi pratar 
om just det.

Vi är ofta ruskigt skickliga på att beskriva 
problem, och sen kavlar vi i tysthet upp ärmar-
na och hugger tag i det som behöver göras. 
Gott så, det ska vi förstås göra. Men vi är inte 
lika vassa på att se och beskriva hur duktiga vi 
är och hur mycket bra vi gör för våra medlem-
mar. Vi säger gärna och ofta att vi är lite spre-
tiga och otydliga eftersom vi finns i så oerhört 
många olika branscher, bolag, myndigheter 
och yrken. Varför säger vi inte istället att vi är 
grymt starka? Starka eftersom utan våra med-
lemmars ovärderliga arbetsinsatser skulle det 
här landet stå stilla på nolltid. Det vet vi, men 
vi säger det allt för sällan.

Vi i Seko måste hjälpas åt att i mycket högre 
grad berätta om hur bra vi är och vilken fan-
tastisk styrka vi besitter i och med den bredd 
vi representerar. Det är framförallt den tan-
ken som fastnat hos mig efter den här med-
lemsveckan. Jag tror att vi måste våga sträcka 
på ryggen lite oftare och skryta lite mer. För 
utan Sekos medlemmar stan-
nar Sverige. Och utan er för-
troendevalda stannar Seko. 
Hur kan man inte vara stolt 
över det här förbundet?

Hur kan man inte 
vara stolt?

Fackligt Perspektiv är en tidning som ges ut av Seko. Den skickas 
hem till dig som har ett förtroendeuppdrag i förbundet. 

Fackligt Perspektiv, Seko, Box 1105, 111 81 Stockholm
Kontakt: fackligt.perspektiv@seko.se.  Ansvarig utgivare: Jonas Pettersson.  
Redaktör: Åsa Jansson. Tryck: EO Media Upplaga: 6 000

Gabriella Lavecchia
vice förbundsordförande

MEDLEMSSTATISTIK

INLEDAREN

VÄLKOMMEN!

2

NYTT FRÅN REPRESENTANTSKAPET

Repskapet beslutade om 
oförändrade förbundsavgifter

 Î  I slutet av maj var det dags för Sekos 
representantskapsmöte, även kallat ”rep-
skapet”, som är förbundets högsta beslutan-
de organ mellan kongresserna. På repskapet 
behandlades bland annat Sekos verksam-
hetsberättelse och årsredovisning. Ombu-
den fattade även beslut om oförändrad för-
bundsavgift och att introduktionsmedlem-
skapet (det vill säga att nya medlemmar 

bara betalar 50 kronor i månaden under 
det första halvåret) ska vara kvar. I övrigt 
avhandlades ett antal rapporter, bland 
annat om avtalsfrågor, samarbetet med 6F 
och medlemsrekrytering. De olika delpro-
jekten inom det pågående projektet ”Seko 
Framtid” (som vi skrev om i förra numret) 
fick redovisa hur långt arbetet i respektive 
projekt hittills har fortskridit.

Fördubbling av inträden under medlemsveckan
Trenden under Sekos medlemsvecka är tydlig. Vi ser samma sak i år som förra året: 
under den vecka då alla förtroendevalda och anställda är ute på arbetsplatserna skjuter 
antalet inträden i höjden. Här har vi räknat på tvåveckorsperioder, eftersom de inträden 
som registreras ofta släpar efter. 
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Schysta villkor 
viktigt när 
Mälartåg 
upphandlas

 ÎJust nu pågår upphandling 
av tågtrafiken i Mälardalsregi-
onen inför trafikstarten 2021. 
Sekos förtroendevalda inom 
spårtrafikbranschen kampan-
jar för schysta villkor och krä-
ver att Mälardalstrafik, som 
ansvarar för upphandlingen, 
tar hänsyn till en rad viktiga 
frågor, bland annat dessa:
 ◗Tillgänglig personal ombord 

– för hög säkerhet och god 
service.
 ◗  Personalen som trafikerar 

sträckan idag ska få följa med 
över till Mälardalstrafiken.
 ◗  Arbetsvillkor ska jämställas 

med jämbördiga trafiksystem.
 ◗  Samverkan ska ske kring 

arbetsmiljö i lokaler, lok och 
vagnar. 

RAPPORT FRÅN 6F

Dags att snabba 
på löneökningen

 ÎRådande lönenormering 
har lett till att löneutveck-
lingen inte följt inflations-
målet de senaste 20 åren. 
Det visar den nya rappor-
ten ”Europanormen sak-
nar relevans”  från fackför-
bunden inom 6F.  Rappor-
ten är skriven av professor 
Nils Gottfries vid Uppsala 
universitet. Industriföreta-
gens och Svenskt Närings-
livs argument om att löner-
na i Sverige inte får höjas 
mer än europanormen är 
ett ihåligt argument, visar 
Gottfries. I rapporten görs 
klart att Europas löneök-
ningstakt är irrelevant när 
löner ska förhandlas fram 
på svensk arbetsmarknad. 
Det avgörande är i stället 
att ta hänsyn till det svens-
ka inflationsmålet. 

Kameror kan inte 
ersätta personal

 ÎKameror får aldrig använ-
das som argument för att dra 
ner på bemanningen. Det skri-
ver Seko i svaret på remissen 
”Kamerabevakning i kollek-
tivtrafiken – ett enklare förfa-
rande”. Förbundet anser ock-
så att eventuellt inspelat mate-
rial inte ska kunna används av 
arbetsgivare i arbetsrättsliga 
tvister. 

MEDLEMSVECKAN

Imponerande resultat från 
medlemsveckan
Samtal med närmare 10 000 
medlemmar och omkring 
600 nyrekryteringar. Det 
blev resultatet av årets 
medlemsvecka, då både 
förtroendevalda och anställda 
gick man ur huse för att 
besöka arbetsplatser. 

 ÎSekos förbundsordförande 
Valle Karlsson besökte många 
arbetsplatser under vecka 19. 
Han är stolt över det enga-
gemang som organisationen 
visade upp.

– JAG BLIR väldigt imponerad 
av den kraft, styrka och enga-
gemang som vår organisation 
kan visa när vi kraftsamlar, 

säger Valle Karlsson.
Valle Karlsson vill också 

rikta ett särskilt tack till alla 
förtroendevalda i Seko som 
engagerade sig i medlems-
veckan.

– Både förtroendevalda och 
anställda gjorde ett fantas-
tiskt jobb och bidrog till att 
denna vecka återigen blev en 
framgång. 

VALLE KARLSSON TRÄFFADE 

under veckan många med-
lemmar som trivdes bra och 
utvecklades på jobbet. 

– Men det fanns också 
arbetsplatser med otydlig 
arbetsledning och där perso-
nalen kände sig pressade av 

ständiga omorganisationer.
Sammantaget är Valle Karls-

son nöjd med medlemsveckan.
– På många håll blev den 

en succé. Samtidigt ska vi 
givetvis fortsätta att vara ute 
på arbetsplatserna även under 
årets övriga veckor. Det är ett 
av de viktigaste inslagen i det 
fackliga arbetet.

KOLLA FLER BILDER PÅ 
INSTAGRAM

 ◗På Sekos Instagramkon-
to finns massor av bilder från 
medlemsveckan. De flesta är 
tagna av förtroendevalda. Om 
du inte redan gjort det, leta 
upp sekofacket och börja föl-
ja kontot.
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U
tvecklingskurvan inom post-
branschen kunde inte vara 
tydligare. Breven störtdyker 
till förmån för paketen. 
Antalet arbetstillfällen 

minskar stadigt. Trenden är likadan 
på både Postnord och Citymail. 

Någon statistik för Citymail 
finns inte tillgänglig men siffrorna på 
Postnord talar sitt tydliga språk. Bara 
under förra året tappade företaget elva pro-
cent av brevvolymen, medan paketvolymen 
gick upp med 23 procent. Digitalisering 
och förändrade konsumtionsvanor i form 

av ökad internethandel är de viktigaste 
förklaringarna.

Johan Lindholm, ordförande för Seko 
Posten, har en tydlig plan för hur fram-

tidens utmaningarna ska hanteras. 
– De jobb som finns kvar ska vara 

bra jobb. Heltid ska vara en rättig-
het, man ska kunna leva på sin lön och 

arbetsmiljön ska inte stryka på foten.

SEKO POSTEN HAR under flera år kämpat 
mot omfattande outsourcingplaner av 
Postnords paketdistribution. En kombina-
tion av envist förhandlingsarbete och effek-

På en krympande postmarknad krävs en genomtänkt 
facklig strategi. Vad är viktigast – att rädda 
arbetstillfällen eller att se till villkoren? Seko Posten 
och Seko Citymail är tämligen överens om svaret.

tiv opinionsbildning gav till slut resultat. 
– Enligt Postnords egna kalkyler skul-

le outsourcingen bli mycket dyrare än att 
bedriva distributionen i egen regi. Efter 
hårt påtryckningsarbete från oss stoppade 
de till slut sina planer under 2018.

Seko Posten försöker dra in företaget i
den riktning de tycker är rätt.

– Hittills har vi lyckats få rätt i våra frå-
gor. Kärnverksamheten är utdelning och  
sortering av brev och paket. Detta vill vi   
att företaget ska bedriva i egen regi.

ÄVEN MATTIAS HOLMÉN, ordförande för Seko 
Citymail, vill lyfta fram vikten 
av att påverka arbetsgivarens 
affärsinriktning. 

– Framtiden finns i pake-
ten, det vet både vi och 
Citymail. Från Sekos sida ligger 
vi på för att företaget ska hitta fler paket-

Stora fackliga utmaningar på tynande 
postmarknad

Skickade brev och 
andra försändelser 
under 2012

7 
miljarder

Skickade paket 
under 2012 

100
miljoner
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Bemanningen 
stora frågan för 
Seko lokalt
Rätt till heltid och tillräcklig grundbe-
manning. De grundläggande fackliga 
frågorna är desamma på Postnord och 
Citymail. 
– Jag pressar hela tiden på för fler 
tillsvidareanställningar, säger Lars Teb-
ben, ledamot i Seko Citymail sektion 
Mälardalen. 

 ÎTomas Askerås och Lars Tebben har 
mycket gemensamt. Båda är brevbära-
re i Uppsala. De har också förtroende-
uppdrag för Seko och brottas därmed 
med liknande problem.  

– Ekvationen för arbetsgivaren går 
helt enkelt inte ihop. Och de sjunkande 
brevvolymerna vägs inte upp 
av att paketmängden ökar, 
säger Tomas Askerås på 
Postnord.

 Paketverksamheten är 
inte någon lönsam affär för 
något av postföretagen. 

– Det är helt enkelt för billigt 
att skicka paket. Tänk själv. Ofta ingår 
frakt när du beställer en vara på nätet. 
Om du inte vill behålla varan är också 
returen gratis. 

Men Tomas Askerås tror inte att dagens 
modell kommer att vara för evigt. 

– Både frakt och retur av paket kom-
mer nog att börja kosta, frågan är bara 
när. 

Den mest grundläggande frågan för 
förtroendevalda lokalt på både Postn-
ord och Citymail är bemanningen.

– Försöket med nytt schema för 
utdelning gör att vi var fjärde dag får 
33 procent extra post att dela ut. Sam-
tidigt har Citymail bara här i Uppsa-
la ungefär 17 behovsanställ-
da. Från Sekos sida gör vi 
allt för att arbetsgiva-
ren ska tillsvidareanstäl-
la fler. Basbemanningen är 
vår viktigaste fråga lokalt, 
säger Lars Tebben.  

Tomas Askerås ser med oro på 
Postnords kommande effektiviserings-
projekt Hawk2. 

– Grundbemanningen på både brev-
bärarkontor och terminaler ska ses 
över. Det kommer att ställa stora krav 
på oss lokalt fackliga. 

En fråga som både Seko Posten och 
Seko Citymail driver lokalt är att skyn-
da på utbyggnaden av fastighetsboxar. 

– Fastighetsboxar betyder så myck-
et för vår arbetsmiljö. Och utvecklingen 
har börjat ta fart, vi ligger ganska bra 
till på vissa håll i Uppsala. 

– Men det finns mycket kvar att göra. 
Alla fastighetsägare borde installera 
fastighetsboxar, säger Lars Tebben. 

Stora fackliga utmaningar på tynande 
postmarknad

kunder och också göra de investeringar 
som krävs för att klara ett sådant flöde.

Om det minskande personalbehovet tän-
ker Mattias Holmén på ungefär samma sätt 
som Johan Lindholm.

– Den stora utmaningen 
för arbetsgivaren är att hit-
ta en tillräcklig personalbe-
manning och samtidigt vara 
kostnadseffektiv. Det har vi 
förståelse för. Men vi går inte 
med på att man ruckar på 
arbetsmiljön. Och man måste 
kunna leva på sin lön. 

UNDER DET SENASTE halvår-
et har Seko Citymail förhand-
lat med arbetsgivaren om 
neddragningar av personal-
styrkan. Företaget ville göra kraftiga ned-
skärningar men efter många turer med 

Seko landade man i en lösning med ändrad 
utdelning. Från att ha delat post tre dagar 
per postnummer delar man nu fyra. 

– I höst kommer Citymail att utvärde-
ra hur fyradagarsutdelningen har fungerat. 
Från Sekos sida kommer vi att givetvis att 
delta i det arbetet, säger Mattias Holmén. 

POSTNORD FÖRBEREDER JUST nu för varan-
nandagsutdelning samtidigt som grund-
bemanningen på brevbärarkontor och ter-
minaler ses över. Några beslut om beman-
ningen är inte fattade och förhandlingar-
na med facket har inte börjat. Men Seko 
Posten kommer att försöka få omställning-
en att bli så omsorgsfull som möjligt. 

– Ibland får man höra att det väl inte
borde vara något problem att dela ut varje 
dag nu när breven blir färre. Problemet är 
att brevverksamheten inte är skattefinan-
sierad utan ska bära sig själv rent ekono-
miskt. Färre brev innebär lägre intäkter vil-
ket leder till färre antal anställda. 

– Att bara fortsätta minska antalet 
anställda utifrån nuvarande förutsätt-

ningar är inte en hållbar lös-
ning om vi ska kunna skapa rim-
liga förutsättningar för heltid 
och en god arbetsmiljö för våra 
medlemmar.

– OMFATTNINGEN AV samhäll-
suppdraget är politikernas sak 
att fatta beslut om, vi har inget 
emot att exempelvis för all fram-
tid bedriva utdelning fem dagar 
i veckan men den viktigaste frå-
gan då är vem som ska beta-
la för det. Vårt tydliga besked är 
att det inte är våra medlemmar 

som ska göra det genom sämre arbetsmiljö 
och villkor, säger Johan Lindholm.

” De jobb som 
finns kvar ska 
vara bra jobb. 
Heltid ska vara 
en rättighet och 
man ska kunna 
leva på sin lön.”

          Johan Lindholm 

KORTA FAKTA OM POSTMARKNADEN

 ÎPostnord är med närmare 79 pro-
cent av alla utdelade brev den absolut 
största aktören på postmarknaden Men 
företagets marknadsandel minskar och 
nu levereras drygt 20 procent av bre-
ven av Citymail, i samarbete med mor-
gontidningsdistributörerna, eller lokala 
postoperatörer.

Postnords verksamhet regleras i postla-
gen och utifrån denna har Post- och Tele-
styrelsen, PTS beslutat om tillståndsvill-
kor. PTS har rätt att revidera tillstånds-
villkoren förutsatt att de inte strider mot 
Postlagen och under nästa år kommer nya 
villkor att formuleras. PTS arbetar just nu 
med förändringar i villkoren så att det blir 
möjligt att ändra utdelningsfrekvensen.

Skickade brev och 
andra försändelser 
under 2018

3,3
miljarder

Skickade paket 
under 2018

171
miljoner

Diagrammen visar 
utvecklingen inom 
Postnord.
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AVSIKTSFÖRKLARING INOM SJÖFARTEN

"Vi märker redan skillnad i hur 
man beter sig ombord"
Att reglera trakasserier och kränkande sär-
behandling i kollektivavtalen, är det möjligt? 
Inom sjöfarten har man kommit en bit på väg i 
och med den avsiktsförklaring som träffats.
– Vi börjar redan se positiva resultat av allt 
arbete vi lagt ner, säger Mikael Lindmark, 
ombudsman på Seko sjöfolk.

 ÎAllt började med metoo-rörelsen. 
Sjöfartsbranschens eget upprop, #lättaankar, 
lyfte locket av något som det tidigare talats 
mycket lite om. Uppropet blev också startskot-
tet för #vågrätt, ett branschöverskridande sam-
arbete mot sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling inom sjöfarten. 

NU HAR SAMARBETET lett till en avsiktsförklaring 
mot trakasserier, kränkande särbehandling och 
diskriminering. Fack, arbetsgivare, myndighe-
ter, intresseorganisationer och utbildningsin-
stitutioner inom hela sjöfartsklustret har skri-
vit under och Seko sjöfolk har varit drivande 
genom hela processen. 

– Alla parter ställer upp lika mycket. 
Det är nyckeln till att vi kommit så 
långt, säger Mikael Lindmark.

Det finns en speciell utmaning 
inom sjöfartsbranschen eftersom 

många bor tillsammans på sin arbets-
plats under lång tid. 

– Avsiktsförklaringen kan ses som ett nedskriv-
et rättesnöre och en påminnelse av vad vi har 
lovat varandra. Och vi börjar redan se resultat. 
Företagen tar tag i problemen när de väl dyker 
upp och anställda tänker mer på hur de pratar 
och beter sig.

MIKAEL LINDMARK MENAR att lösningen på 
de problem som finns är en kombination av 
åtgärder. 

– Från Sekos sida jobbar vi till exempel med 
frågan genom att ta upp den på våra förtroen-
deutbildningar.

– Vi håller också på att ta fram en checklista 
för förtroendevalda. Den kommer att bli en väg-
ledning för hur man ska agera när något händer. 

Avsiktsförklaringen är inte bindande och har 
därmed inte samma tyngd som ett kollektivavtal. 

– Men den är ett steg på vägen, säger Mikael 
Lindmark. 

Ska trakasserier 
regleras i 
avtalen?

Håkan Kerttu, Väg 
och ban Mitt
– Vi ska respek-
tera varandra. Om 

det går in att få in 
de här frågorna i kollek-

tivavtalet, så varför inte?

Ida Vågevik, Seko 
vård, Örebro
– Jag är positiv då 
det blir lättare för 
oss att tvista om 

det då. Sexuella tra-
kasserier tycker jag man 
tar på allvar i min bransch 
redan idag. När det gäller 
kränkande särbehandling 
är det svårare, ofta är det 
ord mot ord och bevis-
ningen är knepig.

Stellan Elebro, Seko 
Civil, Umeå
– Jag tycker att 
det bra eftersom 

det blir ett komple-
ment till gällande lag-

stiftning. Dessutom tving-
ar det arbetsgivaren att ta 
ett större ansvar för dessa 
frågor och då arbeta mer 
för att motverka att olika 
negativa kulturer slår rot 
på arbetsplatsen.

Ida Lindouf, Seko 
Posten, Sundsvall
– Att det finns ett 
jättestort problem 
som vi behöver 

lösa märks tydligt 
också i ett så stort före-
tag som Postnord. Proble-
met är att arbetsgivaren 
har svårt att hantera det. 
Jag förstår inte riktigt hur 
man kan lösa det i avtalen 
men skulle gärna se för-
slag på hur en sådan text 
kan se ut. 

 
ENKÄT 

Vi frågar 
fyra

CENTRALT AVTALSFÖRSLAG OM SEXUELLA 
TRAKASSERIER PÅ GÅNG

 ÎEtt centralt avtalsförslag om sexuella trakas-
serier och kränkande särbehandling är just nu 
under bearbetning på Seko.  
– Ambitionen är att under avtalsrörelsen 2020 
få med ett krav om detta i de yrkanden vi läm-
nar över till arbetsgivarna, säger Mats Ekeklint, 
avtalssekreterare på Seko.

Det branschöverskridan-
de samarbetet #vågrätt 
har arrangerat flera 
seminarier. Det senaste 
på sjöhistoriska muséet 
i Stockholm, där Sara 
Jonasson Ginters var en 
av föreläsarna. 
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SEKO SATSAR PÅ UTBILDNING MED 
NY STUDIEOMBUDSMAN

 ÎSedan 20 maj har Seko en ny studieombudsman. Han heter 
Erik Persson och har en bakgrund bland annat som brevbära-

re samt ungdomsansvarig och vice ordförande på Seko 
Stockholm. 2018 var han  anställd som central val-
samordnare på Seko.
– Jag ser fram emot att utveckla studierna i Seko 
och jag hoppas på att få träffa så många som möjligt 

av mina nya kollegor ute i landet, säger Erik Persson. 

Gör ert eget Seko-
material

 Î Om ni är en klubb och 
vill ta fram lite enkla-
re trycksaker – till exem-
pel flygblad, affischer eller 
foldrar – för att informera 
medlemmarna om er loka-
la fackliga verksamhet, så 
kan ni göra det via verk-
tyget ”dynamiska mallar”. 
Mallarna har redan Sekos 
grafiska profil, men ni kan 
lägga in egen text, logga, 
egna bilder samt byta färg 
på materialet. Trycksaker-
na kostar inget att bestäl-
la. Däremot får klubben 
stå för kostnaden om ni 
beställer en banderoll eller 
roll-up. Mer info finns på 
Sekos hemsida under ”Om 
oss” och ”Profilprodukter 
och trycksaker”. Kontak-
ta Johan Lundh på Sekos 
kommunikationsenhet om 
det uppstår frågor, johan.
lundh@seko.se

Fackets kandidat 
invald i 
Europaparlamentet

 ÎJohan Danielsson (S), 
utredare på LO, var både 
Sekos och hela LOs kandi-
dat i valet till Europapar-
lamentet. Nu är han invald 
och kommer att bli en stark 
facklig röst i Bryssel. 

– Den viktigaste frågan 
för mig är våra kollektivav-
tal. Svenska avtal och löner 
ska gälla för alla som arbe-
tar i Sverige, säger Johan 
Danielsson.

Johan ska också arbe-
ta för att bekämpa osund 
konkurrens och lönedum-
ping samt driva på för 
en förbättrad europeisk 
arbetsmiljölagstiftning.

SKRIV TILL FACKLIGT PERSPEKTIV
 ÎFackligt Perspektiv går 

ut till alla som har ett för-
troendeuppdrag i Seko. Vi 
som gör tidningen vill att 
den ska innehålla så mycket 
matnyttig information som 
möjligt. Information som ni 
förtroendevalda har nyt-
ta av.  Har du några förslag 
på något vi bör lyfta? Tipsa 

oss! Det kan handla om att 
ni vill att vi informerar om 
någon av förbundets för-
säkringar, något i våra verk-
samhetssystem, studieverk-
samheten, beslut som tagits 
i förbundsstyrelsen eller 
något annat som ni har nyt-
ta av i ert uppdrag. Maila till 
fackligt.perspektiv@seko.se

LO MERVÄRDE NU 
BAKOM INLOGGAT 
LÄGE

 ÎAlla medlemmar som 
via webben vill nyttja 
någon av de rabatter och 
erbjudanden som erbjuds 
via LO Mervärde behö-
ver nu logga in på ”Mina 
sidor” via Sekos hemsi-
da, under fliken Medlems-
förmåner/”Seko-kortet”. 
Bank-ID kommer att krä-
vas. Anledningen till för-
ändringen är att många 
icke-medlemmar kun-
de utnyttja förmåner-
na när de låg öppet på 
webben. Mer info finns 
på hemsidan. Alla rabat-
ter och erbjudanden går 
dock fortfarande att se på 
www.lomervärde.se 

SIDORNA FÖR 
FÖRTROENDEVALDA 
PÅ GÅNG

 Î  Webbsidorna för för-
troendevalda som vi 
skrev om i förra numret 
av Fackligt Perspektiv 
är något försenade.  Men 
inom några veckor kom-
mer de att gå att hitta på 
www.seko.se . Alla för-
troendevalda kommer att 
få ett mail när sidorna är 
klara.

HÅLLBART ARBETSLIV

Sänkta sjuktal mål för 
projekt i staten
Partsrådets program ”Hållbart 
arbetsliv” är ett gemensamt ini-
tiativ från fack och arbetsgivare. 
– För Sekos del handlar program-
met främst om att skapa insatser 

för att sänka sjuktalen 
inom staten, säger 
Helene Thornberg, 
ombudsman på 
Seko och förbun-
dets representant i 

projektet.
Syftet med ”Hållbart 

arbetsliv” är att ge myndigheter 
och medarbetare bra verktyg 
och stöd för att främja friska 
och engagerade arbetsplat-
ser. Programmet erbjuder ett 
antal tjänster som bland annat 
innefattar insatser för åter-
gång till arbete, förebyggande 
insatser för att motverka ohälsa, 
främjande insatser för att skapa 
engagemang och utvecklande 
insatser för lärande och karriär.
Programmet handlar både om 
förebyggande insatser och insat-
ser för att få anställda tillbaka 
till arbetet efter sjukdom, säger 
Helen Thornberg.
Hållbart arbetsliv erbjuder ope-
rativt stöd till statliga arbetsplat-
ser i form av olika tjänster. Så 
snart alla parter har identifierat 

och enats om vilka behov som 
finns och vilka verktyg som 
behövs för att motverka ohälsa 
på jobbet kan en partsgemensam 
ansökan skickas in.
– Programmet är ett komplement 
till de arbetsmiljöfrämjande in-
satser som arbetsgivaren redan 
ansvarar för idag, säger Helen 
Thornberg.
Mer information om Hållbart 
arbetsliv finns på hallbartarbets-
liv.nu . På Sekos hemsida eller på 
Facebook-sidan kan du också se 
en video med Helen Thornberg 
där hon berättar mer om "Håll-
bart arbetsliv".

FAKTA PARTSRÅDET OCH 
"HÅLLBART ARBETSLIV"

 ◗Partsrådet är en ideell organisa-
tion där Seko, tillsammans med 
Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och 
Saco-S ingår. 
 ◗Uppgiften är bland annat att 

stödja lokala parter i gemensam-
ma frågor som de centrala parter-
na fastställt i kollektivavtal. 
 ◗Verksamheten är indelad i olika 

arbetsområden. ”Hållbart arbets-
liv” är ett av arbetsområdena och 
kommer att löpa fram till 2022.
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NOTERAT

A-KASSAN:

Bli medlem 
i a-kassan 
med sms
Nu blir det lättare att söka 
medlemskap i Sekos a-kassa. 
Sms:a MEDLEM till 072-599 
18 12 så ringer a-kassan upp 
så snart de kan. Är den sökan-
de medlem i en annan a-kassa 
får hen hjälp med övergången 
så att det inte blir något glapp. 
För att kunna genomföra en 
ansökan direkt över telefon 
krävs att man kan signera sin 
ansökan med BankID.

FACKLIGT PERSPEKTIV NR2 2019 7



Portot  
betalt

POSTTIDNING

Seko, Box 1105, 111 81 Stockholm

Som första tjej i Sekos förhandlingsorga-
nisation på NCC har Jenny Johnsson en 
viktig roll.

– Jag älskar förhandlingar. Och mitt 
perspektiv behövs eftersom det  många 
gånger skiljer sig från killarnas. 

Andelen kvinnor i väg och anläggnings-
branschen går sakta uppåt. Jenny Johns-
son har jobbat som väg- och anläggnings-
arbetare i nio år. På senare tid har hon 
blivit allt mer engagerad i Seko.

– Under det senaste året har jag gått med 
raketfart in i en helt ny värld. Jag visste 
inte att det fackliga var så stort som det är. 
Allt är ju förhandling.

Jenny har alltid varit intresserad av 
arbetsmiljö. Hon är skyddsombud på sin 
arbetsplats och tvekar inte att ta tag i 
jobbiga frågor.

– När jag sitter i bodarna och lyssnar på 
klagomål kan jag inte låta bli att ta dem vi-
dare och hitta lösningar. Ofta är det lättare 
än man tror att åstadkomma förändring.

Att återkoppla till arbetskamraterna och 
få dem att förstå att deras frågor går att 
driva har givit mersmak. Engagemanget 
växer allt mer och nu har Jenny en uppbo-
kad kalender året ut. 

Uppdraget i förhandlingsorganisationen 
har Jenny haft sedan årsmötet i vintras. 
Och även om det i början handlar mycket 
om att lyssna och lära, känner hon sig 
insläppt i verksamheten. 

– Lokalt kan det vara lite annorlunda. 
Som ung tjej med mycket erfarenhet hän-
der det att jag bli motarbetad av gubbarna.

Sekos förhandlingsorganisation på NCC 
är rikstäckande. Jenny kommer att foku-
sera mycket på diskrimineringsfrågor och 
sexuella trakasserier. 

KVINNLIGT NÄTVERK I BRANSCHEN

Inom Seko väg och ban finns ett kvinnligt nät-
verk. Om du vill gå med i det, skicka ett mail till 
bjarne.ringdahl@seko.se

FÖRSTA TJEJEN I SEKOS FÖRHANDLINGSORGANISATION PÅ NCC 

” Mitt perspektiv skiljer 
sig från killarnas ”


