
Försvinn inte 
i mängden



Seko vinner i längden

Alla medarbetare på Arbetsför-
medlingen är välkomna att bli 
medlemmar i Seko.

Vi är en liten fackförening inom myndigheten. Det menar vi 
är vår styrka. Vi känner våra medlemmar väl – därför kan 
vi också företräda varje enskild  individ på bästa sätt.

Personlig kontakt
Hos Seko har du alltid nära till en personlig kontakt 
med dina fackliga företrädare. Vi inom Seko klubb 
Arbetsförmedlingen ingår i samverkan och verkar för sam-
arbete och goda relationer. Dessutom löneförhandlar vi för 
dig, driver arbetsmiljöfrågor och frågor som rör dig som 
enskild medlem.

Testa oss för bara 50 kronor i månaden
Just nu kan du gå med i Seko för bara 50 kronor i månaden 
under det första halvåret. Därefter betalar du ordinarie 
medlemsavgift. På www.seko.se kan du bli medlem direkt.



Det här ingår i 
medlemskapet

Förutom direkt hjälp på arbets-
platsen ingår en rad andra 
förmåner i medlemskapet:

Få hjälp om det uppstår en konflikt
Vi hjälper dig om det uppstår en tvist mellan dig och 
arbetsgivaren. 

Försäkringar
Om du skulle råka ut för en skada på fritiden kan du som 
medlem nyttja Sekos fritidsförsäkring. Du kan också 
komplettera med en rad tilläggsförsäkringar till bra 
priser. I avgiften ingår dessutom en inkomstförsäkring.

Utbildning
Seko har flera utbildningar att erbjuda, båda för dig som 
medlem och för dig som förtroendevald. Seko står för 
förlorad arbetsförtjänst under utbildningen. 

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 en 
rad ytterligare förmåner och erbjudanden som du som 
medlem kan ta del av.

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



Fakta om Seko
Inom Seko är vi ungefär 110 000 medlemmar inom 

nio olika branscher (post, väg- och ban, civil, vård, 

trafik, energi, sjöfolk, försvar och tele). 

Vi som arbetar inom Arbetsförmedlingen tillhör 

civilbranschen. För vårt jobb, engagemang och 

ansvar kräver vi en skälig lön, en säker arbetsmiljö, 

en trygg anställning och ett utvecklande yrkesliv. 

Genom facklig organisering i Seko gör vi det möjligt. 

Och ju fler vi blir, desto mer kan vi uppnå tillsam-

mans. Välkommen till Seko! 

Medlemsservice Seko:

0770-457 900

sekodirekt@seko.se

www.seko.se

Ordförande inom Seko 

Arbetsförmedlingen:

Gunnar Carlson 

010 – 486 19 09

gunnar.carlson@

arbetsformedlingen.se

Din kontakt inom Seko 

Arbetsförmedlingen:
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