
Till dig som jobbar inom 

försvarsområdet



Seko finns på din 
arbetsplats 

Arbetar du inom försvars-
området? Då är du välkommen 
som medlem hos oss.

Våra klubbar inom försvarsområdet förhandlar om 
lokala frågor på respektive arbetsställe. På nedanstående 
myndigheter har vi också förhandlingsorganisationer 
som förhandlar om våra gemensamma frågor mot 
myndigheterna centralt. 

Försvarsmakten: 1.200 medlemmar som jobbar inom IT 
och data, med administration, i förråd, på flyplatser och 
skjutfält samt som soldater med mera.

Försvarets Materielverk: 700 medlemmar som jobbar inom 
förråd, verkstäder för underhåll till marinen, flyget och 
armén, provskjutningsanläggningar samt administration.

Fortifikationsverket: 250 medlemmar som jobbar med 
drift- och underhåll av Försvarsmaktens mark- och 
anläggningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 50 
medlemmar som jobbar inom drift- och underhåll, 
lokalvård, restaurang och administration på bland annat 
myndighetens skolor.

Vi finns också på bland annat Vanäsverken AB, 
Försvarsmuseum och Försvarets Radioanstalt.



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 förhandlar 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 för-
lorad arbetsförtjänst under utbildningen. Det finns även 
andra utbildningar som du kan gå via Seko.



Fakta om Seko
Seko har ungefär 115 000 medlemmar i nio olika 

branscher (post, väg- och ban, civil, vård, trafik, 

energi, sjöfolk, försvar och tele). 

Vi finns alltid nära våra medlemmar. Det gör att vi 

kan påverka anställningsvillkoren på lokal nivå. 

Du som har problem på jobbet är alltid välkommen 

att ta hjälp av ditt lokala Seko-ombud. De många 

medlemmarna vi representerar gör oss starka och 

därmed en motpart som arbetsgivarna lyssnar på.

Gå med nu
Med dig blir vi ännu starkare. Just nu kan du 

dessutom gå med i Seko för endast 50 kronor i 

månaden det första halvåret. Medlem blir du genom 

att fylla i en medlemsansökan som du får av ditt 

lokala Seko-ombud eller via www.seko.se

Kontaktuppgifter till din 

Seko-klubb

Sekos medlemsservice:

0770-457 900

www.seko.se
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