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Till dig som jobbar inom 
spårtrafiken!



Med oss blir du 
starkare

Arbetar du inom spårtrafiken? 
Då är Seko fackförbundet för dig.

Vi tar fajten för dina arbetsvillkor
Seko är alla järnvägares fackförbund! Vår främsta uppgift 
är att bevaka och förbättra dina villkor på jobbet. Vi orga-
niserar omkring 10 000 medlemmar inom spårtrafikens 
område. Vanliga yrken är lokförare, tågvärdar, underhålls-
personal, lokalvårdare, biljettkontrollanter och kundservice-
medarbetare. Som medlem i Seko kan du alltid känna dig 
säker på att vi tar fajten för dina arbetsvillkor och tecknar 
de starkaste kollektivavtalen. 

Heltid - för ett meningsfullt liv
Inom spårtrafikens område kämpar vi framför allt mot 
arbetsgivarnas nyttjande av deltids- och timanställningar. 
Det skapar otrygga jobb och försvårar möjligheterna att 
kunna planera sin fritid och få ett meningsfullt liv. Heltid 
som anställningsform är en viktig fråga för oss. 

Jobbar du som timanställd ska du ändå veta att det bara 
är Sekos kollektivavtal, som gäller för hela branschen, som 
ger dig som timanställd en timlön som baseras på samma 
lön som en heltidsanställd får. Vi arbetar också aktivt med 
få så bra arbetstidsscheman som möjligt och arbetsmiljön 
står alltid högt på dagordningen.

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 oss. 
Kontaktuppgifter finns på baksidan.



Det här ingår i 
medlemskapet

Det lönar sig att vara med i Seko. 
Här är några av förmånerna:  

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

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

Försäkringar
I medlemskapet 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. Det finns 
ytterligare försäkringar du kan teckna, till exempel jurist-
försäkringen Help och sjuk- och efterlevandeförsäkring.

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, rabatter och erbjudanden som du som 
medlem kan ta del av.

Utbildning
Gå vår introduktionsutbildning som är öppen för alla. Seko 
står för förlorad arbetsförtjänst under utbildningen. För 
förtroendevalda finns ytterligare en mängd utbildningar.



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). 

Du som jobbar inom spårtafikbranschen tillhör 

bransch trafik. Bland de största arbetsgivarna på 

området finns SJ, Green Cargo, Transdev, Arriva, 

MTR, Tågkompaniet och Euromaint. 

Tveka inte att kontakta ditt fackliga ombud på 

arbetsplatsen, din klubb eller Seko direkt om du 

har några frågor som berör din anställning eller 

ditt avtal. Kontaktuppgifter till klubbarna finns på 

Sekos hemsida.

Kontakt 

Branschansvarig 

ombudsman

Thomas Gorin Weijmer

08-791 41 33

thomas.gorinweijmer@

seko.se

Kontakta Seko Direkt

(medlemsservice)

0770-457 900

sekodirekt@seko.se

Hemsida

www.seko.se
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