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Konfliktmeddelande 
Nr  4 /2017 
 
Seko har i avtalsförhandlingarna på Telekomområdet lämnat flera förslag för åstadkomma en 
låglönesatsning för förbundets sämst avlönade medlemmar i enlighet med LO-samordningen. Seko 
kräver bland annat en jämställdhetssatsning för att personer med två års relevant yrkeserfarenhet ska ha 
en lön som minst uppgår till 20 000 kronor. Detta krav skulle framförallt gynna kvinnorna på 
avtalsområdet. 
 
Seko vill också ha en förbättrad reglering av det som inom Telekomområdet benämns som ”restid”. Det 
finns stora grupper fälttekniker m.fl.  som åker i företagets bil direkt från sitt eget hem ut till kunderna. I 
takt med att företagen lägger anbud på verksamhet med långt geografiskt avstånd tvingas fältteknikerna 
tillbringa mer och mer av sin fritid i bilen, vilket innebär stora problem att leva ett normalt familjeliv. 
 

Almega har vägrat gå oss till mötes i någon av dessa frågor och Seko har därför tvingats varsla om 
konflikt i form av total arbetsnedläggelse, strejk för samtliga medlemmar som arbetar inom 
Telekomavtalets tillämpningsområde på företag och verksamhetsområden som listas i bilaga 1 och 
bilaga 2. Bilagt detta konfliktmeddelande finns varslet i sin helhet. 

 
Sekos medlemmar är skyldiga att delta i varslade stridsåtgärder. 
 

Skulle ersättningsanspråk för någon av Sekos medlemmar uppstå med anledning av den varslade 
konflikten, fattas beslut om ersättning från Sekos konfliktfond genom beslut av Förbundsstyrelsen. 
 

Seko uppmanar regioner, branschorganisationer, förhandlingsorganisationer och ombudsmän att sprida 
denna information till berörda klubbar och medlemmar. Vid frågor eller problem gällande Sekos 
förhållningssätt till detta konfliktmeddelande var vänlig kontakta Seko på:  
 

konflikt@seko.se eller tfn 072-2071121. 

  
Seko, Service- och kommunikationsfacket 
Förhandlingsenheten 
 
Mats Ekeklint 
Avtalssekreterare 
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Vår	referens:	  Almega IT Telekomföretagen 
Mats Ekeklint 

 

Box 555 45 
102 04 Stockholm 

Telefon	direkt:	
+4687914292 

E-post:	
Mats.ekeklint@seko.se   
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Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder 
 

Ett av de viktigaste kraven i årets avtalsförhandling har varit att åstadkomma en låglönesatsning för 
förbundets sämst avlönade medlemmar i enlighet med den så kallade LO-samordningen. Seko har i 
avtalsförhandlingarna på Telekomområdet lämnat flera förslag i denna riktning. Seko kräver bland 
annat en jämställdhetssatsning för att personer med två års relevant yrkeserfarenhet skall ha en lön 
som minst uppgår till 20 000 kronor. Detta krav skulle framförallt gynna kvinnor på s.k. callcenters 
som trots att de är erfarna har en mycket låg lön.  

 

En annan viktig fråga för Sekos medlemmar är att få en förbättrad reglering av det som idag benämns 
”restid”. På Telekomområdet finns idag stora grupper fälttekniker m.fl.  som åker i företagets bil 
direkt från sitt eget hem ut till kunderna. I takt med att företagen lägger anbud på verksamhet med 
långt geografiskt avstånd tvingas fältteknikerna tillbringa mer och mer av sin fritid i bilen. Tiden på 
väg till kund räknas nämligen inte in i den ordinarie arbetstiden. Detta gör att en fälttekniker kan få 
arbetsdagar som överstiger 12 timmar. Först åker de bil i två timmar på väg till kunden, därefter utför 
de åtta timmars arbetsdag för att avsluta dagen med ytterligare två timmar i bilen. Detta otidsenliga 
system omöjliggör ett normalt familjeliv där man hämtar och lämnar sina barn på dagis. Parterna har 
arbetat med frågan i en arbetsgrupp i över ett års tid utan att kunna komma överens med Almega. 
Sekos medlemmar och deras familjer kan inte vänta längre.  Frågan måste lösas nu. 

 

Med hänsyn till ovanstående ser Seko ingen annan utväg än att säga upp Telekomavtalet och 
samtidigt varsla om stridsåtgärder enligt nedan. 

Seko varslar om stridsåtgärder i form av total arbetsnedläggelse, strejk för samtliga medlemmar som 
arbetar inom Telekomavtalets tillämpningsområde på företag och verksamhetsområden som anges i 
bilaga 1 samt bilaga 2. Vidare försätts arbetsuppgifterna i blockad vilket innebär att ingen får utföra 
arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår 
även om annat företag övertar blockerat arbete. 
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Seko varslar även om övertidsblockad och mertidsblockad för förbundets samtliga medlemmar inom 
Telekomavtalets tillämpningsområde samt nyanställningsblockad från den 18 maj klockan 14.00 

 

Stridsåtgärder enligt bilaga 1 träder ikraft den 18 maj klockan 14.00  

Stridsåtgärder enligt bilaga 2 träder ikraft den 22 maj klockan 12.00 

 

Arbetstagare som genomgår utbildning har semester är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas 
generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de skall 
återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter. 

 

För att konflikten inte skall drabba för samhället avgörande funktioner undantar Seko arbete som 
krävs för att upprätthålla följande verksamheter under konflikten: trygghetslarm, akut sjukvård, 
RAKEL, Texttelefoni, P4, SVT:s nyhetssändningar och SÄPO samt för försvaret viktiga tekniska 
funktioner. I övrigt skall eventuella dispensansökningar hanteras av Seko centralt och skickas till 
dispens@seko.se 

 

Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av 
stridsåtgärderna förekommer. 
 
 
 
Seko – Service och Kommunikationsfacket 
Förhandlingsenheten       Mottaget den  /  2017 
 
Mats Ekeklint  
Avtalssekreterare 

          Almega 
Kopia:      
Medlingsinstitutet     
LO      
 










