
Facket närmast dig



Med dig blir vi ännu 
starkare

Alla är välkomna som medlemmar 
hos oss – oavsett befattning.

Seko är facket som finns lokalt, nära dig. Vi är 110 000 
medlemmar i nio olika branscher: civil, energi, försvar, 
post, sjöfolk, tele, trafik, vård samt väg och ban.

Seko är trygghet och inflytande
Vi kämpar ständigt för bra kollektivavtal med garanterade 
villkor på arbetsplatserna. Som medlem är du den vik-
tigaste länken i denna kamp. Det är vi tillsammans som 
åstadkommer de rättigheter du kan ta del av. 

Om du som medlem behöver svar på frågor eller hjälp 
direkt finns det alltid någon att vända sig till. Det viktigaste 
för oss som fackförening är att aldrig lämna någon ensam.

Oavsett om det rör sig om anställningen, lönen, arbetsti-
derna, arbetsmiljön eller någon annan fråga som rör jobbet 
så finns Seko där för dig.

Gå med nu
När du går med i Seko betalar du bara 50 kronor i månaden 
under det första halvåret. På www.seko.se/blimedlem kan 
du bli medlem direkt.

Har du frågor? Kontakta ditt Seko-ombud på arbets-
platsen, din region eller ring vår medlemsservice. 
Kontaktuppgifter finns på baksidan.



Det här ingår i 
medlemskapet

Det lönar sig att vara med i 
Seko. Några förmåner som ingår:

Förhandling om lön och andra villkor
Vi förhandlar för att ge dig högre lön och bättre villkor på 
jobbet. Vi hjälper dig om det uppstår en konflikt mellan 
dig och din arbetsgivare.

Hjälp och ersättning vid arbetsskada
Genom kollektivavtalet är du försäkrad på jobbet. Seko 
hjälper dig om du skulle bli skadad.

Försäkringar
Som medlem i Seko har du det bästa försäkringsskyddet. 
Du har bland annat en fritidsförsäkring och en 
inkomstförsäkring som ger dig extra ersättning vid 
arbetslöshet. Du får även en juristförsäkring till en låg 
premie – om du inte väljer att tacka nej till den.

Rättshjälp
Du har möjlighet att ansöka om rättshjälp från Seko om
ett rättsligt problem uppstår på jobbet.

LO Mervärde
Via Sekos samarbete inom LO Mervärde finns det 
ytterligare förmåner, rabatter och erbjudanden som du 
kan ta del av.

Utbildning
Vill du veta mer om Seko? Gå vår introduktionsutbildning. 
Du får ersättning för förlorad arbetsförtjänst av Seko. 



Vi bjuder på kurs
Vill du veta mer innan du blir en av oss? Gå vår 

introduktionsutbildning. På den får du lära dig mer 

om meningen med Seko och kollektivavtalet. 

Du får ersättning för förlorad lön på 113 kronor per 

timme (gäller 2018). Beloppet är skattefritt. Om du 

är intresserad av att gå introduktionsutbildningen, 

kontakta Seko på din arbetsplats eller Seko Direkt 

på 0770-457 900.

Kontakt

Medlemsservice Seko:

0770-457 900

sekodirekt@seko.se

www.seko.se
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