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Seko är vår förening

Klas-Birger Arenander, 
behandlingspedagog SiS LVM-hem

– Jag är med i Seko för att det var 
det enda fack som brydde sig om mig 
redan som timanställd. Seko är det 
fack som gör något aktivt för mig och 
mina kollegor. De lyfter allas frågor.

Frida Strandberg Landin,  
klubbordförande Seko SiS

– Jag är stolt över vår förening och det är en orga-
nisation med mycket hjärta och kämpaglöd. Jag 
tycker det är otroligt viktigt att vara med i facket 
och förbättra våra arbetsvillkor och skapa en mer 
säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.

Pia Gullarbergs, 
behandlingspedagog SiS ungdomshem

– Seko är för mig det rätta valet då jag anser att de stöttar och 
ser om sina medlemmars rättigheter och förmåner. Det är lätt 
att komma i kontakt med personer i Seko om man har frågor och 
funderingar. Att tillhöra ett fackförbund är för mig en självklar-
het eftersom det handlar om solidaritet, trygghet och gemenskap.

Shadi Shiek Kahlil, 
behandlingspedagog sis ungdomshem

– Jag gillar Seko för dem arbetar för allas 
lika värde och förbättrar våra arbetsvill-
kor och arbetsmiljö.
Jag tycker Seko gör skillnad för mig och 
mina kollegor, jag vill vara en del av det.

Neshmil Ismail, 
behandlingspedagog SiS ungdomshem

– Jag tycker Seko har en historia av att vara 
förtroendeingivande och ha en väldigt profes-
sionell verksamhet. Något som verkligen fång-
ade min uppmärksamhet är ödmjukheten och 
respekten dom har gentemot sina medlemmar.



Seko inom SiS

När du arbetar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) är Seko det fackförbund 
som finns där för dig när du behöver det. Vi lägger stort fokus på att vara en 
medlemsnära förening som är lätt att få kontakt med. Seko driver alla frågor, 
stora som små, alla räknas. Alla som är anställda inom SiS, oavsett yrke är 
välkomna som medlemar i Seko.

Seko SiS tillhör den statliga vårdbranschen tillsammans med Kriminalvården. 
I Seko finns det nio branscher och tillsammans är vi cirka 110 000 medlemmar.
Seko SiS har idag nästan 1 000 medlemmar och är en organisation som snabbt 
växer och blir starkare. När vi sluter oss samman i en fackförening och samar-
betar, då kan vi påverka. Vi kan förändra både på din arbetsplats och i myn-
digheten. Förbättra våra villkor och stärka kollektivavtalen.

Vi är emot ensamarbete och vi kämpar för att det inte ska förekomma på våra 
institutioner. Inom myndigheten rapporteras det om cirka 10 000 incidenter 
varje år, vilket gör arbetsmiljön till en mycket viktig fråga. 



Rättigheter på jobbet

Förmåner med ditt medlemskap: 

 � En facklig representant som du kan vända dig till för stöttning och hjälp

 � Rättshjälp

 � Möjlighet till utbildning

 � LO- mervärde, erbjuder rabatter och kampanjer till dig som medlem. Läs mer på  
www.lomervärde.se

OB, Semester och övertid:
OB
Enkel OB (vardagar 19-22) 35 kr per timme
Kvalificierad OB (vardagar 22-07, fredag 
19-måndag 07) 45,50 kr per timme 
Storhelg: 90:- /tim.

Semester
Fem veckors semester, fyra sammanhängande 
veckor i sommarperiod (juni-augusti).
28 dagar t.o.m. det år arbetstagaren fyller 29 år,
31 dagar f.o.m. det år arbetstagaren fyller 30 år,
35 dagar f.o.m. det år arbetstagaren fyller 40 år

Ersättningar för sjukvårdskostnader
I vårt kollektivavtal kan du läsa om våra olika 
ersättningar som utgår vid bland annat
Läkarvård, tandvård, psykologbehandling, sjuk-
gymnastik, sjukhusvård och läkemedel.

Försäkringar genom kollektivavtalet
Tack vare att det finns kollektivavtal på din 
arbetsplats finns också följande försäkringar:

Arbetsskada PSA ger ersättning för inkomst-
bortfall och sjukvårdskostnader vid arbetsskada 
utöver det som Försäkringskassan ger.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-S är en trygghet 
för familjen vid dödsfall.

Avtalspension – PA-16 är en tjänstepension 
som arbetsgivaren betalar utöver den allmänna 
pensionen.

Medlemsförsäkringar:
Som medlem i Seko ingår automatiskt flera 
försäkringar. Det finns även flera tillvals-
försäkringar som du kan teckna hos Folksam 
till förmånliga priser. Har du frågor, kontakta 
Folksam på 0771-950 950

Olycksfallsförsäkring
Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är 
ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem i 
Seko har du ett olycksfallsskydd även när du är 
ledig.

Inkomstförsäkring
Ingår i medlemskapet under förutsättning att 
du är berättigad till ersättning från a-kassan. 
Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på 
inkomster upp till 80 procent av din ersättnings-
grundande inkomst utan övre gräns. Ditt skydd 
sträcker sig under som längst 100 dagar.

Kompletterande tjänstegruppliv
Kompletterings-TGL gäller för dig som inte 
omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupp-
livförsäkring, eller liknande försäkring, genom 
din arbetsplats. Tjänstegrupplivförsäkring är en 
livförsäkring som kan betalas ut till närstående 
om du avlider. Den kan också hjälpa till med 
begravningskostnader.

Barngruppliv
Försäkringen gäller barn till gruppmedlemmar 
fram till och med det kalenderår som barnet 
fyller 18 år. 
Barngruppliv omfattar även barn till make, 
registrerad partner eller sambo - om barnet är 
folkbokfört på samma adress som du som är 
medlem.



Seko är vår förening

Facket är till för alla anställda, vare sig du är nyanställd 
eller har arbetat i många år. Som medlem får du hjälp att 
hålla kolla på dina rättigheter.

Vi ser till att allt går rätt till – vare sig det gäller din anställning, dina arbets-
tider eller din lön. Har du frågor reder vi ut vad som gäller, behöver du hjälp 
försöker vi fixa det.

Facket är du med i för din egen skull, men det handlar också om att ställa 
upp för varandra. Vi har rättigheter på jobbet därför att vårt fack varit starkt 
nog att kunna sluta avtal med arbetsgivaren om dem. Tillräckligt många har 
varit medlemmar. Detsamma gäller lönerna, när vi får lönehöjningar beror 
det inte på att arbetsgivaren drabbats av plötsligt givmildhet. Det beror på att 
facket varit starkt nog att få igenom sina krav.
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Bli medlem
Som ny i Seko betalar du bara 50 kronor i 
månaden under det första halvåret. Prata 
med din lokala fackliga företrädare eller bli 
medlem direkt på www.seko.se/blimedlem.

Kontakta Seko SiS

LVU Syd
Martin Rapp
010-453 27 98
martin.rapp@stat-inst.se

LVU Norr
Mika Erkkonen
010-453 52 12
mika.erkkonen@stat-inst.se

LVM
Rolf Lindqvist
010-453 57 97
rolf.lindqvist@stat-inst.se

www.seko.se/sis
sekoklubbSiS


