
Välkommen till oss på 
Roslagsbanan!



Med oss blir du 
starkare

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

Ditt arbete är viktigt
Roslagsbanan är en lokalbana som utgår från Östra station 
och kör tåg till Kårsta, Österskär och Näsby Park. Det görs 
cirka 45 000 resor dagligen på Roslagsbanan och den är 
därmed en viktig del av kollektivtrafiken i norrort. 

På Roslagsbanan finns cirka 300 anställda. Seko organi-
serar alla kategorier av personal på Roslagsbanan, det vill 
säga konduktörer, förare, trafikledare, rangerare, under-
hållspersonal samt administrativ personal. Alla har olika 
arbetsuppgifter men är lika viktiga för våra resenärer. Hos 
oss har alla inom samtliga yrkesgrupper lika stort värde.

Tillsammans blir vi starkare
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet, och består 
för närvarande av sju ledamöter samt ersättare. Klubben 
förhandlar lokala frågor direkt med arbetsgivaren. Vi har ett 
eget lokalt kollektivavtal. Förhandlingarna handlar om allt 
från löner och arbetsvillkor till scheman.

Medlemmarna är basen i klubben. Det är medlemmar-
nas åsikter som är viktiga och utgör grunden för det fackliga 
arbetet. Styrelsen pratar gärna om allt som är viktigt för just 
dig. Med dig som medlem ökar vi vårt inflytande och kan 
därmed teckna bra avtal med bästa möjliga villkor.

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 
i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på baksidan.
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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. Lokalt 
på Roslagsbanan har vi en utbildning om det lokala kollek-
tivavtalet. Du kan även gå andra utbildningar via 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). 

På Roslagsbanan finns en klubb som förhandlar 

med Arrivas ledning, både lokalt och centralt. 

Som medlem i Seko Roslagsbanan kan du alltid 

vända dig till någon av våra fackliga representan-

ter i styrelsen.

Kontakta gärna oss som jobbar fackligt på 

Roslagsbanan. Styrelseledamöterna jobbar alla i 

sina grundyrken och har fackliga uppdrag när så 

behövs. Det betyder att vi hela tiden är uppdate-

rade på vad som händer i verksamheten och kan 

förstå de frågor som dyker upp. 

På våra anslagstavlor på Östra station och Mörby 

verkstad finns bild och telefonnummer till aktuella 

förtroendevalda. Du kan även kontakta den region 

du tillhör eller ringa/mejla till Seko om du har 

några frågor som rör ditt jobb eller medlemskap.

Kontaktuppgifter finns här bredvid.

Kontakt 

Seko Klubb Roslagsbanan

Ordförande

Helena Wallin

073-441 84 96

helena.wallin@arriva.se

E-post till klubben

seko.klubb139@gmail.com

Kontakta Seko Direkt

(medlemsservice)

0770-457 900

sekodirekt@seko.se

Hemsida

www.seko.se


