
Du är aldrig 
ensam med Seko

Undvik att kröka rygg 
– gå med i Seko och håll 
huvudet högt!



Med dig blir vi 
ännu starkare

Tillsammans för bättre arbetsvillkor 
Den sista april går kollektivavtalet för Telekom-
branschen ut och redan nu pågår förberedelserna 
för årets förhandlingar. Som medlem i Seko är det 
din röst som gäller i avtalsförhandlingarna och med 
många medlemmar är det lättare att ställa krav på 
arbetsgivarna.

Ju fler vi är, desto bättre villkor kan vi uppnå.

Bra arbetsmiljö i våra butiker
Arbetsmiljö är en viktig fråga för Seko. Våra kroppar 
ska hålla ett helt arbetsliv, oavsett vad vi arbetar med 
nu och i framtiden. 

Seko arbetar aktivt tillsammans med alla våra 
medlemmar för en bättre arbetsmiljö i butikerna. Det 
handlar om allt från höjden på borden i butiksloka-
lerna till att det ska vara schysta pausutrymmen även 
där dessa delas med andra i en galleria.

Lön
Seko har länge jobbat för att höja lägsta lönerna i avta-
let. I avtalsrörelsen 2017 kräver vi löneökningar på 2,8 
procent dock med ett lägsta utrymme om 672 kronor 
per månad. Det gör att alla som tjänar mindre än 
24 000 kronor per månad genererar mer än 2,8 procent 
i löneökning.

Kollektivavtalet
I kollektivavtalet ingår fler saker än lön, bland annat 
föräldrapenningstillägg som ger dig 10 procent extra 
i ersättning från arbetsgivaren när du är föräldrale-
dig, pensionsavsättningar på minst 4,5 procent av det 
du tjänar, ob-ersättningar när du jobbar kvällar och 
helger, övertidsersättning och mycket annat.



Det här ingår i 
medlemskapet

Det lönar sig att vara med i 
Seko. Här är några förmåner 
som ingår i medlemskapet:

Förhandlingar om lön och vid tvist
Vi hjälper dig om det uppstår en konflikt mellan dig och 
din arbetsgivare. Vi hjälper dig att förhandla om din lön.

Hjälp och ersättning vid arbetsskada
Genom kollektivavtalet får du pension och du är försäk-
rad på jobbet. Seko hjälper dig om du skulle bli skadad.

Försäkringar
I ditt medlemskap ingår bland annat en inkomstförsäk-
ring om du skulle bli arbetslös och en fritidsförsäkring 
om du skulle råka ut för en skada eller olycka på fritiden. 

Rättshjälp
Du har möjlighet att ansöka om rättshjälp från Seko om 
ett rättsligt problem uppstår på jobbet.

LO Mervärde
Via Sekos samarbete inom LO Mervärde finns det en 
rad ytterligare förmåner och erbjudanden som du som 
medlem kan ta del av.

Lär dig mer om dina rättigheter
Vill du veta mer om Seko och dina rättigheter? Då kan du 
gå vår medlemsutbildning. Utbildningen är kostnadsfri 
och du får ett skattefritt utbildningsarvode på 108 kronor 
per timme som ersättning för förlorad lön under utbild-
ningen. Dessutom ingår frukost och lunch.



Fakta om Seko:
Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar 

110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil, 

Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård samt 

Väg och ban.

Du som arbetar på Telenor ingår i bransch Tele. Om 

du har du några frågor kan du höra av dig till Sekos 

kontaktpersoner på Telenor.

Kontaktpersoner

Seko inom Telenor 

Anna Carlstedt 

Seko-Ombud 

073-390 83 14 

anna.carlstedt@telenor.se

Seko Direkt: 

0770-457 900

sekodirekt@seko.se
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