
Prioriterade områden
och mål 2023



Bakgrund
Verksamhetsåret 2022 präglades inte i samma utsträckning av pandemin som 
det förgående året, även om det första kvartalet innebar fortsatta restriktioner. 
Detta innebär att vi hitintills kunnat arbeta med de prioriterade områdena och 
flytta fram våra positioner. Bland annat kunde medlemsveckan genomföras 
med fysiska arbetsplatsbesök och resultatet av veckan blev positivt. Många 
besök, tusentals samtal med medlemmar och vi kunde välkomna många nya 
medlemmar till vårt förbund.

Mot bakgrund av att pandemin begränsade våra möjligheter att arbeta med 
våra prioriterade områden under 2021 behöll vi i huvudsak de prioriterade 
områdena även för år 2022 då de är grundläggande för att bygga ett starkt för-
bund. Områdena var; Organisera och rekrytera; Ett medlemsnära förbund; 
Seko i politiken; Ordning och reda och Studier.

Kongressen 2021 beslutade 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. Ambitionen för kommande verksamhetsår är att 
få hela organisationen att ännu tydligare fokusera på områdena. För att skapa 
förutsättningar för detta har styrelsen därför valt ut tre prioriterade områ-
den. Förbundsstyrelsen bedömer att de prioriterade områdena för 2023 ska 
vara följande:

Prioriterade område 2023

 ✓ Organisera och rekrytera

 ✓ Studier

 ✓ Avtalsrörelsen
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Avtalsrörelsen
Avtalsrörelsen 2023 kommer av allt att döma bli en större utmaning än på 
länge. Världsekonomin är i gungning bland annat på grund av den ryska inva-
sionen av Ukraina. Inflationen når rekordnivåer och räntorna höjs successivt. 
Sammantaget kommer detta att slå hårt mot människors privatekonomi och 
i synnerhet mot lågavlönade grupper i samhället. Förväntningarna på att vi 
som fackförbund levererar löneökningar som kompenserar för detta kommer 
att vara höga. Samtidigt kommer vi av allt att döma möta en motpart som har 
en helt annan uppfattning. Mycket talar också för spänningar inom LO i synen 
på vilka krav vi ska samordna oss kring men också i synen på den kommande 
normeringen. Ett krav vi haft länge är att vi ska ta ut hela löneutrymmet. Det 
kommer bli en överlevnadsfråga för fackföreningsrörelsen att kunna leva upp 
till det, i synnerhet i denna avtalsrörelse.

Vidare är arbetsmiljön inom vårt organisationsområde en stor och viktig 
fråga för våra medlemmar. Det handlar om allt ifrån hot och våld riktat mot 
medlemmar inom vissa områden till att man har tillgång till relevant skydds-
utrustning när man utför sitt arbete. Vi kan exempelvis se att risken för att 
utsättas för hot och våld ökar i samband med ensamarbete.

Mål

 ✓ Verka för att kraftfulla låglönesatsningar görs.

 ✓ Engagera fler medlemmar i framtagandet av avtalskrav

 ✓ Opinionsbilda i de krav som fastställs

 ✓ Verka för att det finns arbetsmiljöavtal i samtliga avtal

 ✓ Verka för att hela löneutrymmet tas ut

 ✓ Stoppa riskfyllt ensamarbete i förbundets branscher

 ✓ Opinionsbilda i arbetsmiljöfrågor

 ✓ Nolltolerans mot hot och våld på arbetsplatserna
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Organisering och rekrytering
Vi fortsätter att tappa medlemmar i synnerhet på grund av strukturella för-
ändringar inom våra organisationsområden. Men samtidigt finns det stort 
utrymme att organisera och rekrytera medlemmar inom våra områden, många 
anställda är fortfarande inte medlemmar. 

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 övergripande ambi-
tion är att våra förtroendevalda och medlemmar ska vara stolta över förbun-
det och därmed aktivt jobba för att fler ska bli aktiva och medlemmar i Seko. 
Drömläget är att alla medlemmar också bidrar till att värva nya arbetskamra-
ter som ännu inte är 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. 

I en optimal organisation finns väl genomtänkta rutiner som alla berörda 
känner till, som efterlevs och som går att följa upp. Det krävs med andra ord 
ordning och reda. Vi kan konstatera att vi brister på en del områden även om 
det pågår ett arbete för att få bättre koll på alltifrån avgifter till mejladresser. 

För att optimera vår potential krävs en hög organisationsgrad, ordning och 
reda i systemen och en bra ekonomi. För att lyckas med detta behöver vi exem-
pelvis ha korrekta kontaktuppgifter till våra medlemmar och förtroendevalda, 
få in rätt medlemsavgift och ha koll på att all delar av vår organisation följer 
de stadgar och policys som vi tillsammans beslutat om.
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Mål

 ✓ Öka antalet inträden i förbundet 

 ✓ Minska antalet utträden ur förbundet

 ✓ Öka medlemsantalet i den grupp som har otrygga anställ-

ningar

 ✓ Öka branschbevakningen

 ✓ Stärka förbundets arbetsplatsorganisationer och förtroende-

valda

 ✓ Öka antalet förtroendevalda i förbundet

 ✓ Genomföra medlemsveckan

 ✓ Det ska finnas korrekta och uppdaterade uppgifter till alla för-

troendevalda i medlemsregistret 

 ✓ Vi ska säkerställa att vi har korrekta uppgifter för våra med-

lemmar inrapporterade

 ✓ Regioners, klubbars, förhandlings- och branschorganisationers 

årsredovisningar och verksamhetsberättelser ska årligen gås 

igenom för att säkerställa att stadgar och policys efterlevs

 ✓ Hitta sätt att mäta organisationsgraden i förbundet
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Studier
Kunniga och närvarande förtroendevalda är en viktig nyckel för att medlem-
marna ska känna sig nöjda med Seko. Förbundet har över 5 000 förtroen-
devalda som skapar medlemmarnas bild av Seko. Studieverksamheten är en 
viktig grundpelare i den fackliga verksamheten. Utvecklingen har dock gått åt 
fel håll. Utbildningar ställs in för att för få anmält intresse att delta. Till detta 
ska läggas att vi även det senaste året byggt upp en studieskuld bland våra för-
troendevalda och medlemmar på grund av pandemin. 

Eftersom vi ser en tydlig koppling mellan nöjda medlemmar och kunniga och 
närvarande förtroendevalda så behöver studieverksamheten fortsätta att prio-
riteras upp. Det krävs ett kunskapslyft bland såväl kommande som befintliga 
förtroendevalda. Men vi behöver också satsa ytterligare på att få medlemmar 
att gå medlemsutbildning. Detta är ett bra sätt för att medlemmar ska få en för-
djupad kunskap om meningen med facket. Dessutom är detta ett första steg när 
det gäller att få medlemmar att intressera sig för att bli fackligt aktiva. I grun-
den handlar studieverksamheten om att stärka den fackliga organisationen.
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Mål

 ✓ Fler medlemmar ska genomgå medlemsutbildning

 ✓ 1 000 medlemmar ska genomgå introduktionsutbildningen

 ✓ Fler förtroendevalda ska genomgå LO:s utbildningar

 ✓ Alla förtroendevalda ska ha rätt utbildning för sitt uppdrag 

 ✓ Medlem eller förtroendevald som genomgått utbildning ska 

erbjudas att gå nästa utbildningssteg

 ✓ Öka antalet handledare
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