
Facket för dig som  
jobbar på SJ 



Med dig blir vi ännu 
starkare

För trygghet, inflytande och 
bättre villkor på jobbet 

Jobbar du på SJ? Då är Seko fackförbundet för dig. 
Vi i Seko arbetar för att du på din arbetsplats ska ges möj-
lighet till inflytande över din arbetssituation och att du får 
en bra löneutveckling. 

Vi arbetar för att din arbetsmiljö ska vara trygg och 
säker. Med dig som medlem ökar vi organisationsgraden 
och därmed vårt inflytande, som möjliggör att vi kan upp-
rätthålla och teckna bra avtal med bästa möjliga villkor. 

Seko organiserar alla på SJ
Seko är den största fackliga organisationen inom SJ AB, 
med omkring 1 800 medlemmar. Vi organiserar samtliga 
yrkesgrupper på SJ AB. Lokalt på SJ AB är det Seko för-
handlingsorganisation SJ som har förhandlingsrätt men 
det är de tio lokala fackklubbarna inom organisationen som 
beslutar hur arbetet ska bedrivas. 

För att veta var du ska vända dig för att få hjälp med dina 
frågor kontaktar du din klubb. Kontaktuppgifter till klub-
barna finns på baksidan av denna folder. 

Gå med nu
När du går med i Seko betalar du bara 50 kronor i månaden 
under det första halvåret. Gå in på www.seko.se och bli 
medlem direkt.

Har du frågor? Kontakta ditt Seko-ombud på arbetsplat-
sen, din region eller ring vår medlemsservice. Fler kontakt-
uppgifter finns också på hemsidan.



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 du ska få 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. 
Det ingår 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 och erbjudanden du kan ta del av.

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



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 jobbar på SJ tillhör bransch trafik. Vi kräver 

en skälig lön, en säker arbetsmiljö, en trygg anställ-

ning och ett utvecklande yrkesliv. Detta kan vi bara 

uppnå tillsammans. Välkommen till Seko! 

Kontakt Seko förhandlings-

organisation SJ

e-post: seko.sj@sj.se

Medlemsservice Seko:

0770-457 900

e-post: sekodirekt@seko.se

www.seko.se
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Senaste nytt om

händelserna inom

Seko SJ.    

Klubbarna inom Seko SJ
Seko SJs blogg:

blogg.sekosj.seKlubb Seko SJ Syd  – alla yrkesgrupper i Malmö och Kalmar

e-post: sekoskane.akande@sj.se

Klubb SJ Väst  – alla yrkesgrupper i Göteborg och Karlstad

e-post: klubben@sekosjvast.se

Klubb Östergötland – alla yrkesgrupper i Linköping och Norrköping

e-post: seko.klubbsjostergotland@sj.se

Seko Järnvägsklubben Hallsberg – alla yrkesgrupper i Hallsberg

e-post: seko.hallsberg@gmail.com

Klubb Mälartåg – alla yrkesgrupper i Västerås, Eskilstuna och Fagersta

e-post: kontakt@sekomd119.se

Klubb SJ Trafik Stockholm – alla yrkesgrupper i Stockholm och Hagalund (ej lokförare) 

e-post: klubben@klubbsjtrafik.se

Seko Lokförarna SJ Stockholm Hagalund – lokförare i Stockholm och Hagalund

e-post: seko.klubb106@gmail.com

Klubb Gävle/Dala – alla yrkesgrupper i Borlänge, Falun och Gävle

e-post: sekosj114@gmail.com

Klubb Västernorrland – alla yrkesgrupper i Sundsvall och Ånge

e-post: sekotrafik.vasternorrland@gmail.com

Klubb Jämtland – alla yrkesgrupper i Östersund

e-post: filip.palmqvist@sj.se


