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Inledning

Kongressen 2017 beslutade om att fastställa en verksamhetsplan för hela kon-
gressperioden. Inför varje verksamhetsår beslutar sedan förbundsstyrelsen 
om årliga planer/prioriterade områden med den kongressbeslutade verksam-
hetsplanen som ledstjärna

Förbundsstyrelsen bedömer att de prioriterade 
områdena för 2018 ska vara följande

 ✓ Alla människors lika värde 

 ✓ Organisera och rekrytera

 ✓ Ett medlemsnära förbund

 ✓ Valet

 ✓ Träffa och upprätthålla kollektivavtalen

Alla människors lika värde

Seko är en idéburen och demokratisk organisation. Sekos grundläggande vär-
deringar bygger på uppfattningen om alla människors lika värde och rätt och 
på individens frihet genom kollektivets styrka. Det innebär att vi alla har ett 
ansvar att arbeta förebyggande mot fördomar och diskriminering. Sekos före-
trädare på alla nivåer måste visa i handling, och inte bara ord, att vi står upp 
för detta. Det förebyggande arbetet handlar om att skapa det öppna Seko, där 
alla känner sig respekterade, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell läggning och ålder. 
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Hör vi nedsättande kommentarer om någons etniska bakgrund, språk-
kunskaper, kön, sexuell läggning eller religion, måste vi visa att det inte är 
acceptabelt i Seko. Får vi vetskap om att någon blivit utsatt för fysiska eller 
psykiska övergrepp på arbetsplatsen, en facklig sammankomst eller vid kon-
takter internt eller externt, måste vi ta signalen på fullaste allvar, utreda och 
vid behov agera. Vi som leder våra möten, konferenser och utbildningar har 
här ett särskilt ansvar.

#metoo-kampanjen har satt fingret på omfattningen av sexuella trakasserier. 
Det är oerhört viktigt att historierna berättas. Vi inom fackföreningsrörelsen är 
tyvärr inte förskonade från detta. #metoo har nu också inspirerat många fack-
ligt aktiva kvinnor från de olika förbunden inom LO att skriva upprop på detta 
tema. Berättelserna om vad de upplevt skär i hjärtat. Vi fattade flera beslut på 
vår kongress i våras om just våra fackliga grundvärderingar och vi påpekade 
redan då att vi inte bara kan ta fram vackra dokument. Vi måste också gå från 
ord till handling. Vi måste leva som vi lär.

Det är allas vår skyldighet att lyfta upp dessa frågor varje gång vi får möj-
lighet att komma ut och träffa förtroendevalda och medlemmar. Vi behöver 
gå igenom våra utbildningar och diskutera med våra handledare hur vi lyfter 
värderingsfrågorna i studieverksamheten. Ingen ska behöva vara rädd för att 
berätta om den här typen av händelser.

Huvudaktiviteter

• Nya etiska regler behandlas av representantskapet 2018

• Ta fram förslag till program för värderingsarbetet. 

Förslaget ska vara klart 2018 för behandling på representantskapet 2019. 

En referensgrupp bildas för arbetet.

• Eventuell undersökning bland de förtroendevalda om kränkningar och/

eller trakasserier (på samtliga diskrimineringsområden)

• Starta kvinnligt nätverk 

• Värderingskonferens med huvudtema värderingsprogrammet 

• Integrera vår värdegrund i all vår utbildningsverksamhet
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Organisera och rekrytera medlemmar

Att organisera och rekrytera medlemmar är ett prioriterat område. Under 2018 
kommer arbetet att intensifieras ytterligare. 

Den viktigaste och mest effektiva metoden för att ha nöjda medlemmar är 
kunniga och närvarande förtroendevalda på arbetsplatsen. Det är på de arbets-
platser där facket syns, hörs och tar tag i de problem som medlemmarna upp-
lever att nöjdheten är som störst. En stor utmaning under året blir att stärka 
våra arbetsplatsorganisationer. Arbetet med att stärka det lokala facket och de 
förtroendevalda som är nära medlemmarna fortsätter. En hög kompetensnivå 
bland våra förtroendevalda är en nyckel. En övergripande ambition är att våra 
förtroendevalda och medlemmar ska vara stolta över förbundet och därmed 
aktivt jobbar för att fler ska bli aktiva och medlemmar i Seko.

Projekt 80 000 är i drift och har under 2017 gett resultat. På de områden där 
projektet etablerats ser vi en positiv utveckling i antal medlemmar.  

Vidare är det viktigt att vi fortsätter att uppmuntra lokala rekryteringspro-
jekt. Den delen av förbundet som arbetar med förhandlings- och branschverk-
samhet måste ta ett större ansvar för organiseringsarbetet.

Huvudaktiviteter

• Aktiviteter inom ramen för projekt 80 000

• GDPR

• Regionklubbildning

• Styrelseutveckling

• Medlems och introduktionsutbildning

• Vald på jobbet 1 och 2

• Utveckling av ungverksamheten
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Ett medlemsnära förbund

Det är i samtalen på arbetsplatsen som vi i grunden bygger förtroende och 
som ger oss mandaten att förändra, förbättra och utveckla såväl våra uppdrag 
som vår organisation. Som medlem i Seko ska man alltid uppleva trygghet och 
styrka i medlemskapet. Det ska helt enkelt göra skillnad att vara med i Seko. 

Medlemmar i Seko ska alltid känna att vi anstränger oss för att ge bästa 
möjliga hjälp och service. Vi ska leverera förhandlingsresultat och ett med-
lemskap som ger mervärde. Vi ska kännetecknas av att vi alltid har ett vänligt 
bemötande i kontakterna med våra medlemmar. Som medlem ska man veta 
att man får hjälp när man behöver det. Målsättningen är att vi genom våra 
förtroendevalda ska ha koll på vilka frågor som diskuteras vid fikaborden på 
arbetsplatserna. Vi ska lyssna men också förklara och kommunicera. 

Som anställda och förtroendevalda i Seko ska vi alltid visa respekt för med-
lemmar som behöver vår hjälp. Medlemmarna ska känna sig trygga i att vi står 
på deras sida. Även i vårt interna arbete bär vi med oss insikten om att vårt 
uppdrag handlar om att ge service och stöd till medlemmar och att det många 
gånger kräver lite extra ödmjukhet av oss som anställda och förtroendevalda.

Huvudaktiviteter

• Medlemsveckan

• På olika sätt lyfta fram medlemmarna i vår kommunikation och opini-

onsbildning

• Öka medlemsfokus i all vår verksamhet
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Valet 

Valet 2018 blir viktigt för förbundets medlemmar. Det övergripande målet 
är att Seko ska bidra till att vi efter valet har en socialdemokratiskt ledd 
regering. Skillnaderna mellan de politiska alternativen blir större och större. 
Det bli mer och mer tydligt att de borgerliga partierna tillsammans med 
Sverigedemokraterna går till val med en antifacklig agenda. Det handlar om 
uppluckring av Lagens om anställningsskydd, begränsningar i strejkrätten, 
försämringar av a-kassan, neddragningar i välfärden, privatiseringar och skat-
tesänkningar för välavlönade. Listan kan göras lång på hur en borgerlig politik 
direkt slår mot våra medlemsgrupper. 

Förutom att vi ska arbeta för en socialdemokratiskt ledd regering ska vi också 
arbeta facklig-politiskt för att påverka Socialdemokraterna i frågor som är vik-
tiga för våra medlemmar. Sekos medlemmar är beroende av politiska beslut. 

Det övergripande valarbetet bedrivs och samordnas inom ramen för 6F. Men 
operativt är det förbundets medlemmar vi kommer att möta i valrörelsen. Det 
blir därför viktigt att vi anpassar valarbetet efter våra medlemmars vardag. 
Exempelvis välfärdsfrågor berör ju alla. Men vi måste också lyfta fram medlem-
marnas frågor utifrån deras arbete. Med andra ord måste vi kommunicera post-
politiska frågor med medlemmarna inom postområdet. Kriminalvårdspolitiska 
frågor med våra medlemmar inom kriminalvården, och så vidare.

Huvudaktiviteter

• 6F-gemensam valupptakt 

• Ringkampanj till förtroendevalda och medlemmar

• Arbetsplatsbesök

• Framtagande av branschanpassat material

• Opinionsbildande aktiviteter
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Träffa och upprätthålla kollektivavtal

Grunden för vår existens och för möjligheten att teckna starka kollektivavtal 
är att vi är många och att vi lyckas upprätthålla en hög organisationsgrad och 
dessutom öka den. Utan kollektivavtal inga medlemmar – utan medlemmar 
inga kollektivavtal. 

När vi uppvisar styrka i förhandlingsverksamheten och gör bra uppgörelser, 
ökar vi också möjligheten till att rekrytera nya medlemmar. I de avtalsrörelser 
där vi tagit fajten för medlemmarnas villkor ser vi också påtagliga ökningar 
av antalet medlemmar. Kollektivavtalen är basen, vårt grundläggande upp-
drag. År 2018 är inget klassiskt avtalsår. Fokus handlar därför mycket om att 
upprätta befintliga avtal men också att teckna avtal med företag som i nulä-
get inte har något. 

Seko har länge, tillsammans med förbunden inom 6F, kritiserat den löne-
bildningsmodell vi har idag där exportsektorn ska sätta lönenormen för hela 
arbetsmarknaden. Grunden i förbundens kritik ligger i att vi saknar större infly-
tande över något så centralt som lönernas nivå. Under 2018 fortsätter den löne-
politiska utredning som bedrivs inom ramen för 6F. Målet med utredningen 
är att göra en kvalificerad bedömning av nuvarande lönebildningsmodell och 
eventuellt ta fram förslag på alternativa modeller.

Huvudaktiviteter

• Den 6F-gemensamma lönepolitiska utredningen

• Aktiviteter som ökar kompetensen bland lokala förhandlare

• Aktiviteter som ökar andelen kvinnliga förhandlare

• Genomföra branschkonferenser

• Löpande förhandlingsverksamhet
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