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  Förr var vi engagerade och 
krävde rösträtt. Vi tyckte 
inte det var rätt att en liten 
klunga skulle få bestämma 
livssituationen för det stora 
flertalet arbetare. Idag när 
vi har rösträtt, röstar vi 
inte. Vi är inte engagerade. 
  Våra förfäder hade mer 
eller mindre inte råd att 
betala för fackföreningsav-
giften. De hade inte ens råd 
att bo själva i en liten 
enrummare. Tack vare våra 
förfäders kamper mot 
arbetsgivarna, har vi idag 
råd med betydligt större 
boende, samt pengar till 
fackföreningsavgiften. Ändå 
snålar vi och vill slippa 
avgiften till varje pris, utan 
att tänka på vilken värld vi 
då skulle lämna till 
kommande generationer. 
 
Demokratiskt val 
mot försämringar 
  I det demokratiska valet 
2006, valde folket i Sverige 
en regering som aviserat om 
drastiska ändringar i bland 
annat a-kassan. A-kassan är 
en försäkring mot inkomst-
bortfall på grund av arbets-
löshet. 
  Olyckligtvis förstod nog 
inte de flesta vad borgarnas 

politik skulle innebära för 
arbetarklassen. Inte var det 
bättre att oppositionen var 
usla på att  bemöta och för-
klara konsekvenserna av 
alliansens politik för sina 
väljare. Dessa förklaringar 
var troligen mer begripliga 
för ekonomer (en begränsad 
grupp), varvid den borgerliga 
regeringen fritt kunde föra 
ut sina enkla och förrädiska 
budskap till folket, som 
bland annat dagens arbets-
lösa lät sig luras av i hopp om 
ett jobb.  
  Valutgången innebär att vi 
nu kommer att behöva betala 
mer än tre gånger så mycket 
för en försäkring, vars 
ersättningsvillkor samtidigt 
försämras. Den nya rege-
ringen håller på att förstöra 
vår a-kassa! 
 
Avgiften till facket 
kommer att höjas 
  SEKOs a-kassa kommer att 
höjas med 245 kronor per 
månad. Detta kommer att 
dra upp medlemsavgiften 
avsevärt. Därtill mister vi 
skattereduktionen som 
innebär att vi inte längre 
kommer att få tillbaka 40 % 
på a-kassan och 25 % på 
förbundsavgiften. 

 

Resterna av a-kassan 
  Från och med 5 mars 2007 
kommer de betydande för-
sämringarna i försäkringen 
att träda i kraft. Under de 
första 200 dagarna får man 
80 procent av sin inkomst. 
Mellan dagarna 201-300 får 
man 70 procent av inkoms-
ten. Vid förlängning, sjunker 
ersättningen till 65 procent. 
Medlemmar med barn under 
18 år behåller dock sin 
ersättning på 70 procent av 
inkomsten upp till 450 dagar. 
Vidare kommer högsta 
ersättningsstorleken per dag 
att sjunka från 730 kronor, 
till 680 kronor från 1 januari 
2007. 

A-kassan efter årsskiftet 
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Utbetalningsvillkor av a-kassan 
som upphör vid årsskiftet 

  För att uppfylla ett arbets-
villkor skall du ha arbetat minst 
70 timmar per månad i minst 6 
månader. Dessa månader skall 
ligga inom en ramtid av 12 
månader innan du blev arbetslös. 
  Alternativt skall du ha arbetat 
minst 450 timmar under 6 
månader. Dessa månader skall ha 
varit sammanhängande och varje 
månad måste innehålla minst 45 
arbetade timmar. Även jämställd 
tid som föräldrapenning och 
värnplikt kan användas, men då 
max två månader av de sex. 

Källa: www.sekostockholm.se 
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  För att få del av 
försäkringen måste man 
uppfylla ett medlemsvillkor 
om 12 månaders medlemskap 
i a-kassan. Vidare måste man 
uppfylla ett arbetsvillkor 
som innebär att man måste 
ha arbetat minst 80 timmar 
per månad under sex 
månader inom en ramtid av 
tolv månader. Alternativt 
måste man ha arbetat minst 
480 timmar under sex 
månader, fördelat på minst 
50 timmar per månad. 

 
Förbundet lyssnar 
på medlemmarna 
  Många medlemmar hör av 
sig till SEKO med anledning 
av riksdagens beslut om att 
höja egenavgifterna. 
  Medlemmarna vill lämna 
medlemskapet i a-kassan, 
men kvarstå som medlemmar 
i förbundet (SEKO). Detta 
är inte förenligt med SEKOs 
stadgar där det står 
följande i § 6 Mom 2: 
   

  Medlemskap i förbundet 
medför samtidigt skyldighet 
att tillhöra förbundets 
arbetslöshetskassa, under 
förutsättning att lagenlig 
rätt till inträde i a-kassan 
föreligger. 
  Denna skyldighet gäller inte 
för pensionerad medlem. 

  Förbundet har nu i dagarna 
beslutat att man under 2007 
kommer ha överseende med 
denna paragraf. Det innebär 
att de som väljer att lämna 
a-kassan, men ändå behålla 
medlemskapet i förbundet, 
kommer att kunna göra det. 
 
  Den lagliga rätten till 
inträde föreligger om man 
under en femveckorsperiod 
kan skrapa ihop minst 68 
arbetade timmar. 
 
 

  Notera att regeringen pla-
nerar att göra medlemskapet 
till a-kassan obligatoriskt. 

Tim Söderström 

  UM-Tronics erbjuder 10 % 
rabatt på hela sortiementet 
för medlemmar i SEKO.  
  Sortimentet består av 
elektronik- dator- och 
mobiltillbehör. 

Förmånlig 
kampanj 
  Fram till årsskiftet kan du 
fortfarande bli medlem i 
SEKO för endast 110 kronor 
per månad i 9 månader. 
Därefter ordinarie avgift. 
Erbjudandet gäller även för 
de som byter från ett annat 
förbund till SEKO. 
  Inträdesansökan gäller 
alltid från första dagen i 
månaden. Normalt är det den 
månaden som inträdes-
ansökan nått förbundet eller 
någon av dess avdelningar 
eller klubbar. 

Tim Söderström 

 
Klicka in på 

www.umtronics.com 
och fynda... 

 

Övriga paragrafer avseende 
medlemskapet finns i 
paragraf sex till tio i 
SEKOs stadgar. Stadgarna 
finns på min webbplats. 

10 % på elektronik- dator- och mobiltillbehör 


