
 
 

Till förtroendevalda i Seko Stockholm #11/2017 

OBS: Tidigare har detta nyhetsbrev skickats till förtroendevalda med uppdrag i 

klubbstyrelser. Fr.o.m. nu skickar vi även ut brevet till övriga Seko-ombud, som vi bedömer 

ofta kan ha intresse av informationen. Ett arkiv över tidigare utskickade brev hittar du här. 
 

Seko Stockholms valplattform inför valet 2018 

På Seko Stockholms höstrepskap antogs en valplattform inför valrörelsen 2018. Valplattformen har 

arbetats fram i samarbete med klubbarnas facklig-politiskt ansvariga. Tillägg om pensionsfrågan och 

frågan om kampen för en bättre arbetsmiljö har gjorts i enlighet med beslut på höstrepskapet.  

 

Valplattformen kommer nu att spridas i arbetarrörelsen. Vi uppmuntrar alla förtroendevalda att ta 

del av plattformen och att verka för att den diskuteras bland medlemmarna. Valplattformen kommer 

även att publiceras i Seko Stockholms medlemstidning Första Linjen, som utkommer i mitten av 

december. Läs valplattformen redan nu genom att klicka här.  

 

 

Seko lanserar visselblåsartjänst 

Seko har inrättat ett visselblåsarsystem, en anonym kanal för att rapportera om eventuella 

missförhållanden inom Seko. Vi strävar ständigt efter en tydlighet i värderingar och en öppenhet som 

organisation.  

 

Policys, regler och riktlinjer ska följas på alla nivåer och när missförhållanden förekommer behöver vi 

allas hjälp att uppmärksamma det, så att vi kan göra något åt det. En anonym kanal ska inte ersätta 

ett öppet samtalsklimat. Men för den medarbetare, förtroendevald eller medlem som inte är bekväm 

med att öppet berätta om problem, så finns det ändå möjlighet att göra sin röst hörd via denna 

visselblåsartjänst. 

Läs mer om visselblåsartjänsten och hur den fungerar på denna länk: seko.se/visselblasartjanst 

 

 

Offentligt möte torsdag (30/11): Fackpub med Markus Pettersson  

Årets sista fackpub gästas av Markus Pettersson, tidigare tf förbundsordförande för Transport och ny 

facklig-politisk sekreterare hos Socialdemokraterna. Hur ser Markus på sitt uppdrag, på partiets 

facklig-politiska arbete framöver och hur vi gemensamt ska vinna valet? Ta med en kompis, titta in!  

 

Fackpuben arrangeras av de fackliga utskotten i Socialdemokraterna i Stockholmsregionen i 

samarbete med LO-distriktet i Stockholms län och ABF Stockholm. 

 

Tid: Torsdag 30 november, kl.18:00 – 21:00 

Plats: Hubertus Restaurang, Holländargatan 9A 

Facebook-event: Klicka här. 

https://www.seko.se/regioner/stockholm2/nyhetsbrev--tidningar/nyhetsbrev-fortroendevald/
https://www.seko.se/regioner/stockholm2/seko-stockholm-tycker/uttalanden/seko-stockholms-valplattform-2018/
https://www.seko.se/om-oss/kontakt/visselblasartjanst/
https://www.facebook.com/events/1955831788008285/


 
 

 

Offentligt möte fredag (1/12): Knegarpub tema Organisering!  

Unga Byggare bjuder in till årets fetaste Afterwork på Knegarpuben med tema organisering! Kom och 

häng efter jobbet för att vara med i ett samtal om organisering och årets klasskamper samt nästa års 

utmaningar för arbetarrörelsen.  

Seko Pendelklubben deltar på mötet. Kom och häng efter jobbet för att vara med i ett samtal om 

organisering och årets klasskamper samt nästa års utmaningar för arbetarrörelsen.  

 

Moderator/ inledning: Kajsa Ekis Ekman. Paneldeltagare: Ung i Sverige, Stockholms Sopgubbar, Seko 

Pendelklubben. 

 

Tid: Fredag 1 december, kl.18:00 – 21:00 

Plats: Restaurang Cirkeln, Sveavägen 41 

Facebook-event: Klicka här. 

 

 

https://www.facebook.com/events/1751401368238104/

