
Till dig som jobbar vid den 
Specialpedagogiska skolmyndigheten



Aldrig ensam 
med oss

Jobbar du på SPSM? 
Då är Seko fackförbundet för dig.

Seko organiserar skolorna!
I dag återfinns Sekos medlemmar i princip överallt inom 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi jobbar på elev-
hemmen, i köken – vi finns i klassrummen och korrido-
rerna. Vi ser hur allting hänger ihop – hur elevhemmen ger 
trygghet och lugn för våra elever i den pedagogiska verk-
samheten, hur bra mat och rena lokaler skapar förutsätt-
ningar för eleverna att lära sig och växa som människor.
För vårt engagemang och ansvar kräver vi en skälig lön, en 
säker arbetsmiljö, en trygg anställning och ett utvecklande 
yrkesliv. Genom att vara med i Seko gör vi det möjligt.

Seko är trygghet och inflytande
Vi i Seko arbetar för att du på din arbetsplats ska ges möj-
lighet till inflytande över ditt arbete och din arbetssitua-
tion. Om du som medlem behöver svar frågor eller hjälp 
direkt så finns det alltid någon att vända sig till. Det vikti-
gaste för oss 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
Just nu kan du gå med i Seko för endast 50 kronor i måna-
den under de sex första månaderna. Gå in på www.seko.se 
och bli medlem direkt!

Har du några frågor? Prata med ditt Seko-
ombud eller hör av dig direkt till Sekos medlems-
service.  Kontaktuppgifter finns på baksidan.



Det här ingår i 
medlemskapet

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

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 försäk-
rad på jobbet. Seko hjälper dig om du skulle bli skadad.

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

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.

Utbildning
Vill du veta mer om Seko? Då kan du gå vår introduk-
tionsutbildning som är öppen för alla. Seko står för förlo-
rad arbetsförtjänst under utbildningen.



Fakta om Seko:
Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar  

ungefär 120 000 medlemmar inom nio olika bran-

scher (post, väg- och ban, civil, vård, trafik, energi, 

sjöfolk, försvar och tele). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten tillhör 

civilbranschen, där Seko även organiserar medlem-

mar inom bland andra Polisen, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen samt högskolor och universitet.  

Har du frågor som rör ditt avtal eller din anställning 

är du alltid välkommen att kontakta oss! 

Kontaktpersoner, Seko

Helen Weber-Svensson

Myndighetssamverkan

Telefon:  010-473 56 65

E post: helen.weber-

svensson@spsm.se

Mikaela Lindberg

Myndighetssamverkan

Telefon: 010-473 55 86

E post: mikaela.lindberg@

spsm.se

Kontakta Seko:

Medlemsservice: 

0770-457 900

www.seko.se

seko@seko.se
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