
Facket för dig inom 
Försäkringskassan



Med dig blir vi
ännu starkare

Arbetar du på Försäkringskassan? 
Då är Seko facket för dig

Ditt arbete är viktigt 
När du arbetar på Försäkringskassan gör du en viktig 
insats för samhället och medborgaren. Ditt arbete är vik-
tigt oavsett vilken funktion du har. Hos Seko får samtliga 
yrkesroller samma stöd och värde.

Seko Försäkringskassan finns inom många olika 
yrkesgrupper, till exempel kundtjänsthandläggare, 
personlig handläggare, kontorsservicegeneralister, 
IT- tekniker, specialister, administrativ assistent, för-
säkringshandläggare, försäkringsutredare eller adminis-
trativ handläggare.

Tillsammans blir vi starkare
Vi inom Seko arbetar för att du på din arbetsplats ska ges 
möjlighet till inflytande över din arbetssituation och att 
du får en bra löneutveckling. Vi vill att din arbetsmiljö 
ska vara trygg och säker.

Med dig som medlem ökar vi organisationsgraden och
därmed vårt inflytande, vilket möjliggör att vi kan teckna 
bra avtal med ännu bättre villkor.

Gå med nu
Du kan gå med i Seko för endast 50 kronor i månaden 
under det första halvåret. Gå in via hemsidan, seko.se, 
och bli medlem nu.

Har du frågor? Kontakta ditt fackliga ombud på 
arbetsplatsen. Du kan givetvis även kontakta oss 
på Seko Försäkringskassan om du har några frågor. 
Kontaktuppgifter hittar du på baksidan.



Det här ingår i 
medlemskapet

Det lönar sig att vara med i Seko. 
Här är några förmåner som ingår:

Förhandlingar om lön och vid tvist
Vi hjälper dig om det uppstår en konflikt mellan dig och din 
arbetsgivare. Vi hjälper dig att förhandla om din lön.

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

Försäkringar
I ditt medlemskap ingår bland annat en inkomstförsäkring om 
du skulle bli arbetslös och en fritidsförsäkring om du skulle råka 
ut för en skada eller olycka på fritiden.

Tilläggsförsäkringar
Utöver försäkringarna som ingår i ditt medlemskap kan du 
teckna sjuk- och efterlevandeförsäkring hos Folksam samt Helps 
juristförsäkring som ger dig tillgång en egen jurist.

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

LO Mervärde
Via Sekos samarbete inom LO Mervärde finns det en rad ytterli-
gare förmåner och erbjudanden för dig som är medlem.

Utbildning
Vill du veta mer om Seko och dina rättigheter? Då kan du gå vår 
introduktionsutbildning som är öppen för alla. Seko står för för-
lorad arbetsförtjänst under utbildningen.



Fakta om Seko:
Seko är ett fackförbund inom LO som organi-

serar 110.000 medlemmar inom nio branscher: 

Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, 

Vård samt Väg och ban.

Seko Försäkringskassan samverkar och förhand-

lar med Försäkringskassans ledning och ute på 

arbetsplatserna. Som medlem i Seko Försäk-

ringskassan kan du alltid vända dig till oss så 

hjälper vi dig med frågor som rör din arbets-

plats och anställning.

Kontaka Seko

Seko inom Försäkringskassan

f.seko@forsakringskassan.se

Ombudsman

Mikael Jansson

063-19 90 82

mikael.jansson@seko.se

Seko Direkt:

0770-457 900

sekodirekt@seko.se 
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