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Yrkanden	för	bransch	Telekom	
 
Nedan presenteras de yrkanden som Avtalskonferensen för bransch Telekom har valt att 
prioritera . Dessa krav kommer i samband med förhandlingarna att specificeras och 
förtydligas ytterligare. 

1. Ettårig avtalsperiod 1 april 2020- 31 mars 2021 
2. Löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad 

och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet. 
3. Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkt 2 

ovan inom avtalsområdet. 
4. Samtliga ersättningar i avtalen höjs med ett procenttal som motsvarar 

löneökningarna enligt punkt 2 ovan inom avtalsområdet. 
5. Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska 

redovisas på lönespecifikationerna. 
 
Kommentar: 
Brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning i punkt 1) ska sättas vid 
26 100 kronor. 
Förbunden är överens om att samordningen i Avtal 2020 förutsätter en fördelnings- 
och lägstlönenormering utöver kostnadsnormen. Förbunden är överens om att årets 
samordning inte ska vara underkastad en och samma lönekostnadsnorm, vanligtvis 
uttryckt som ett procenttal, som leder till ensidiga avräkningar för de förbundsavtal 
som ligger under en så kallad brytpunkt eller liknande.  
Det är de totala löneökningarna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn 
som ska vara lönenormerande. 
 

                           
Krav rörande löner 
a. Löneuppräkning av minimilöner 1,2 och 5 år skall ske senast 1 månad efter uppfylld 

kvalifikationstid. 
 

b. Förtydligande att sjukskrivna skall omfattas av lönerevisionen på samma sätt som 
föräldralediga. 

 
c. Lönerevision skall omfatta samtliga medlemmar oavsett anställningsform. 
 
d. Föreligger osakliga löneskillnader skall dessa justeras utanför lönerevisionen. 

 
e. Partsgemensamt statistikavtal skall tecknas. 
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Krav för bättre arbetsmiljö och tryggare arbetsplatser 
 
f. Stärkt rätt till utbildning och vidareutbildning för skyddsombud och andra som arbetar 

med arbetsmiljöfrågor. 
 

g. Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.  
 

h. Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering. 
 

i. Stärkt skydd mot hot och våld.  
 

j. Rätt till måltidsuppehåll införs där lunchutrymme saknas. 
 

k. Stopp för riskfyllt ensamarbete. Bättre säkerhet vid stolparbete, underjordsarbete och 
butiksarbete (dubbel bemanning). 

 
l. Arbetsgivare skall för den fackliga organisationen årligen redovisa uppföljning av §6 mom 

1 stycke 7 rörande ”sammanlagd arbetstid 48 timmar”. 
 

m. Fler heltidsanställningar för butiksanställda. System för uppföljning av Las § 25 och Las § 
25 a införs. 

 
n. ITP-Tele prolongeras. 

 
o. En genomgång av äldre protokoll skall göras för att se vilka överenskommelser som kan 

föras till avtalstrycket. Motsägelsefulla formuleringar i avtalstrycket skall korrigeras. 
 

 
 

Seko –Service och kommunikationsfacket förbehåller sig rätten att komma med 
ytterligare förslag och preciseringar av avtalskraven. 

 
 

 
 
 




