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Fackförbunden
Arbete och utbildning
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Har du några frågor?

Kommunal direkt
010-442 7000
Mån–fre 08–18
www.kommunal.se

Byggnads nu
010-601 1000
Mån–fre 07–17
www.byggnads.se

LO är en sammanslutning av 14 fackför-
bund. LOs uppgift är att leda och samordna 
förbundens strävanden att tillvarata arbets-
tagarnas intressen på arbetsmarknaden.

De olika fackförbunden inom LO:
Byggnadsarbetareförbundet
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
Handelsanställdas förbund
Hotell- och restaurangfacket
Industrifacket Metall
Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Målarna
Pappersindustriarbetareförbundet
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Transportarbetareförbundet



Medlem i facket
Fackföreningarna arbetar för bättre löner och säkra-
re arbetsmiljö. De förhandlar med arbetsgivarna om 
kollektivavtal och ordning och reda i respektive bransch 
samt ger medlemmarna råd och stöd. Fackförbunden 
erbjuder sina medlemmar utbildningar och information, 
genom bland annat möten, studiecirklar och kurser. 

Många fack förbund har försäkringar som ingår i med-
lemskapet, både IF Metall och Kommunal har hemför-
säkring som ingår i medlemsavgiften, det är genom 
Folksam som man är försäkrad, även en fritidsförsäkring 
ingår. Andra försäkringar man kan få till lägre avgift ge-
nom facket är sjuk och olycksfall, medlemsbarn tex.

Det är viktigt att du får ett anställningsavtal när du börjar 
jobba, att du kontrollerar att arbetsgivaren har kollektiv-
avtal, och om inte att försäkringar, finns och att tjänste-
pension betalas in till staten. 

Kommunal – Kommunal-
arbetarförbundet    
Kommunal har över en halv miljon medlemmar. Vi 
arbetar för att förbättra på arbetsplatserna och ger dig 
stöd och råd om jobbet. Många medlemmar jobbar i äld-
reomsorgen. Men vi organiserar över två hundra yrken. 
Kommunal är facket för dig som jobbar i till exempel 
vården, förskolan eller med hushållsnära tjänster.

Byggnads – Svenska Bygg-
nadsarbetarförbundet
Byggnads är fackförbundet för alla som arbetar i 
byggbranschen och har cirka hundratusen medlemmar.
Byggnads organiserar ett 80-tal yrkesgrupper och är det 
fjärde största fackförbundet inom LO.

Kollektivavtal
Ett avtal mellan fackförbund och arbetsgivare. Finns 
för alla yrkesgrupper och har en bestämd avtalstid, och 
ger trygghet. Lagen i Sverige bestämmer inte lön, utan 
det regleras i kollektivavtal. Ersättning för obekväm 
arbetstid, OB bestäms också i kollektivavtal, och att 
vi är försäkrade på arbetstid, Lagen säger 40 timmars 
 arbetsvecka, men ett avtal kan ge kortare arbetstid. Att vi 
är försäkrade om vi skadar oss på arbetet, eller blir sjuka 
av arbetet. Arbetsgivaren ska betala in till vår framtida 
 pension. Utan kollektivavtal måste man själv förhandla 
om sin villkor på arbetet, men som medlem  
i ett fackförbund kan du få hjälp .

A-kassa
Det finns krav för att få a-kassa. Du måste varit medlem 
i en A-kassa i minst 12 månader. Arbetat och uppfyllt 
grundvillkoren (se på: www.a-kassan.se). Vara anmäld 
på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Och fylla  
i sina aktivitetsrapporter i tid.

Arbetsmiljö
Det är viktigt att vi har en bra arbetsmiljö på arbetet,/i 
skolan, Tunga lyft, stilla sittande vid datorer, utsatt för 
kyla, buller, vibrationer, stress, arbete på höga höjder, 
hot och våld. Det finns fler risker i vår arbetsmiljö och 
därför är det viktigt att vi själva och skyddsombud före-
bygger alla risker ihop med arbetsgivaren, och arbetsgi-
varen har ansvaret för att vi mår bra och inte skadar oss 
på arbetet.

Sammanfattning
• Facket ger inflytande
• Utan facket inga kollektivavtal
• Utan medlemmar inget fack.


