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Seko sjöfolk är en klubb inom Seko – Service och kommunikationsfacket. Vi arbetar 
för att sjöfolket ska ha rättvisa löner, trygga anställningar och goda arbetsvillkor. Vi 
organiserar ungefär 5 000 medlemmar med arbeten som till exempel matros, servitris, 
motorman, kocksteward och ekonomibiträde inom sjöfarten. Vi vill att Sverige ska ha en 
konkurrenskraftig och hållbar sjöfart och vara ett föregångsland i kampen för schysta och 
säkra arbetsvillkor på världshaven.

Seko sjöfolks  
verksamhetsplan 2021
Antagen av Seko sjöfolks styrelse 2021

Inledning

Verksamhetsplanen beskriver vår organisations mål och inriktning på den verksam het 
som ska bedrivas under det kommande året. Den antas i normala fall på representant
skapet och Seko sjöfolks styrelse ansvarar för att genomföra planen och hålla den aktuell. 
Styrelsen ansvarar också för att årligen redovisa hur planen efterlevs bland annat genom 
verksamhetsberättelsen, så att årsmötet kan följa upp det planerade arbetet. Tidigare har 
Seko sjöfolk arbetat med en treårig verksamhetsplan, men denna verksamhetsplan gäller 
bara för 2021.

Den pågående Coronapandemin och åtgärderna för att minska smittspridningen har 
fått stora konsekvenser för hela vår bransch och vår organisation. Under stora delar av 
2020 har vi arbetat i en krisorganisation med tydligt fokus på att rädda arbetstillfällen. 
Det har bidragit till att annat planerat arbete har fått stå tillbaka. Vi har därför inte 
kunnat nå uppsatta mål för våra prioriterade satsningar i verksamhetsplanen 2018–2021. 

Då det fortfarande råder stor osäkerhet kring utvecklingen inom branschen och 
förutsättningarna för såväl Seko sjöfolks verksamhet som organisation är det svårt att ta 
fram en flerårig verksamhetsplan med relevanta långsiktiga mål. 

Då Seko sjöfolks representantskap 2021 på grund av rådande riktlinjer och 
rekommendationer senarelagts, har styrelsen som ett undantag i år, valt att inte invänta 
repskapets beslut av verksamhetplan utan istället antagit denna plan och valt att begränsa 
vår verksamhetsplan för 2021 till endast ett år. 

På detta sätt får Seko sjöfolks styrelse en möjlighet att uppnå de målsättningar som inte 
lät sig göras under coronapanademin samtidigt som vår långsiktiga verksamhetsplanering 
från och med nästa år kan antas av repskapet och samordnas med förbundets.

Verksamhetsplanen 2021 består av två delar: 
l Den första delen beskriver Seko sjöfolks verksamhetsmål i enlighet med Sekos uppsatta  
 verksamhetsmål 2017–2021.
l Den andra delen beskriver det utvecklingsarbete med prioriterade arbetsområden och   
 aktivitetsmål som ska genomföras för att stärka Seko sjöfolks position och öka det  
 fackliga engagemanget, samtidigt som vi sparar på krafterna och de ekonomiska   
 utgifterna.
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Seko sjöfolks mål för verksamheten följer förbundets övergripande mål för 2017–2021.  
Här beskrivs hur vi ska arbeta för att uppnå dessa. Seko sjöfolks styrelses åtaganden och
uppgifter styrs även av Sekos och våra egna stadgar. På liknande sätt styrs också 
sektionsstyrelsernas åtaganden och uppgifter av sektionens stadgar samt av instruktioner 
för klubbsektion inom Seko. Alla delar av vår fackliga organisation har ansvar för och ska 
vara en den del i det gemensamma arbetet för att uppnå våra mål.

Organisera och rekrytera medlemmar

l Vi ska delta i förbundets medlemsvecka.
l Vi ska besöka sjömansskolor för att berätta om facket, kollektivavtalet och arbetsmiljön  
 till sjöss. 
l Vi ska erbjuda alla medlemmar introduktionsutbildning, verka för att alla skyddsombud  
 går Fartygsmiljöutbildning steg 1 och 2 och att förtroendevalda genomgår GFU samt   
 fortlöpande se till att utbudet av och innehållet i våra utbildningar är relevanta för   
 målgruppen. 
l Vi ska besöka de arbetsplatser inom Seko sjöfolks avtalsområde som saknar en lokal   
 facklig organisation. 
l Vi ska löpande informera medlemmarna genom vår medlemstidning Sjömannen,  
 vår hemsida och vårt nyhetsbrev samt genom vår närvaro i sociala medier.

Teckna och upprätthålla kollektivavtal

l Vi ska teckna och upprätthålla kollektivavtal inom Seko sjöfolks avtalsområde. 
l Vi ska inom ramen för Internationella Transportarbetarfederationens (ITF)  
 FoC-kampanj arbeta för att det finns acceptabla anställnings- och arbetsvillkor också  
 på bekvämlighetsflaggade fartyg.
l Vi ska löpande ge service till medlemmar i försäkringsärenden samt utbilda    
och stötta försäkringsinformatörer för att medlemmar ska nyttja våra avtals eller   
 medlemsförsäkringar. 
l Vi ska som en del av Seko verka för att stärka de centrala avtalen.

Näringspolitisk verksamhet och branschfrågor

l Vi ska som en del av Seko arbeta med att uppmärksamma politiska frågor som är viktiga  
 för alla Sekos medlemmar.

Arbetsmiljö

l Vi ska driva frågor som rör säkra och trygga jobb gentemot arbetsgivare, myndigheter   
 och politiska beslutsfattare.
l Vi ska stärka och stötta skyddsombuden i deras uppdrag. 

Våra verksamhetsmål 2021
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Våra prioriterade arbetsområden 
och aktivitetsmål 2021

Seko sjöfolks utvecklingsarbete under 2021 har det övergripande målet att stärka Seko sjöfolks position 
och öka det fackliga engagemanget, samtidigt som vi sparar på krafterna och de ekonomiska utgifterna. 
Utvecklingsarbetet är indelat i tre prioriterade arbetsområden: 

 Ökad demokratisk delaktighet genom fler och starka förtroendevalda, medlemsvård samt jämställd  
 representation.
 En konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart genom en god arbetsmiljö även till sjöss,   
 opinionsbildning inom Blå Tillväxt samt samverkan inom Vågrätt. 
 Schysta villkor på Östersjön genom fackligt samarbete på Östersjön och Skagerrak, opinionsbildning  
 och kampanj samt samverkan i internationella organisationer och sammanhang.

Nedan redovisas de aktivitetsmål som ska genomföras inom respektive arbetsområde.

➊

➋
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Fler och starkare förtroendevalda
l Vi ska ta fram och genomföra en digital utbildning för skyddsombud.
l Vi ska under hösten genomföra den kompetensutvecklingsutbildning för    
 sektionsordföranden och vice sektionsordföranden som ställdes in vintern 2020.
l Vi ska fortsätta arbetet med att ta en fram en utvecklingsplan för att digitalisera  
 möten med förtroendevalda samt våra utbildningar. 
l Vi ska under året genomföra särskilda satsningar på sektionerna i syfte att avlasta   
 ombudsmännen.

Medlemsvård
l Vi ska ta fram ett sökbart och arbetsnära frågorochsvar material för medlemmar  
 och förtroendevalda om avtal, lagar och hur detta påverkar medlemmar.
l Vi ska under hösten i ett samlat grepp genomföra medlemsveckor i sektionerna  
 där personal medverkar.
l Vi ska genomföra minst ett digitalt medlemsmöte i varje sektion.
l Vi ska utse nya representanter som ersätter de som har slutat i gruppen för  
 organisering och rekrytering samt att fokus för gruppens arbete ska vara  
 medlemsvård under 2021.

Jämställd representation
l Vi ska fortsätta arbetet med handlingsplanen för jämställd representation och de   
 delmål som inte uppnåddes under 2020 på grund av Coronakrisen ska föras över  
 till 2021.

1Ökad demokratisk delaktighet
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God arbetsmiljö även till sjöss
l Vi ska ta fram ett sjöfartspolitiskt program i syfte att erbjuda de politiska partierna  
 underlag för motioner, både inom deras partier och i riksdagen.
l Vi ska genomföra ett digitalt seminarium med arbetsmarknadsutskottet om   
 arbetsmiljön till sjöss.

Opinionsbildning inom Blå Tillväxt
l Vi ska aktivt arbeta för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart inom ramen för  
 Blå Tillväxtsamarbetet.
l Vi ska verka för ett webinar med Skatteutskottet i riksdagen.

Samverkan Vågrätt
l Vi ska fortsätta att aktivt samverka inom det branschövergripande arbetet Vågrätt  
 för att förbättra arbetsmiljön och sjösäkerheten ombord.
l Vi ska under hösten genomföra (alternativt planera för) en konferens mellan   
 avtalsdelegationerna i syfte att lära av varandras erfarenheter. 

2En konkurrenskraftig och hållbar sjöfart
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3Schysta villkor på Östersjön

Fackligt samarbete på Östersjön och Skagerrak
l Vi ska aktivt verka för att genomföra digitala möten med våra fackliga kamrater  
 i grannländerna (särskilt där vi har sektioner).
l Vi ska upprätthålla kontakter inom EWC även om det inte är rätt läge nu och att några  
 rederier kan ligga under gränsen för 1000 anställda inom koncern.
l Vi ska verka för ett Conference of Ten, bättre digitalt än inget, under hösten 2021 eller  
 början av 2022. 
l Vi ska verka för att fler förtroendevalda får utbildning inom EWC, i syfte att fler EWC  
 startas där möjligheten finns.

Opinionsbildning och kampanj
l Vi ska planera kampanjen för Fair Freight under hösten för att lansera under 2022.
l Vi ska under året inte driva några större kampanjer än möjligtvis minikampanjer i sociala   
 medier, till exempel uppmärksamma om nya fartyg eller linjer med oschysta villkor uppstår.

Samverkan internationella organisationer och sammanhang
l Vi ska fortsätta det internationella arbetet för schysta villkor för sjöfolket i Sverige,  
 på Östersjön och Skagerrak samt på världshaven.



Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg
sjofolk@seko.se
sjofolk.se


