
Facket för dig inom 
telekombranschen



Aldrig ensam 
med oss

Jobbar du inom telekom? 
Då är Seko fackförbundet för dig.

Seko organiserar telekom
Redan idag finns Sekos medlemmar i hela telekomsektorn, 
allt från försäljning till fältteknik, kundtjänst, administra-
tion och systemutveckling. Tillsammans ser vi till att ge ser-
vice till medborgare och företag som dagligen är beroende av 
fungerande telekommunikationer. 

Det är ett viktigt och betydelsefullt arbete. För vårt engage-
mang och ansvar kräver vi en skälig lön, en säker arbetsmiljö, 
en trygg anställning och ett utvecklande yrkesliv. Genom att 
vara med i Seko gör vi det möjligt.

Seko finns där för dig
Vi i Seko arbetar för att du på din arbetsplats ska få infly-
tande över ditt arbete och din arbetssituation. Om du som 
medlem har frågor eller behöver hjälp så finns det alltid någon 
att vända sig till. Det viktigaste för oss är att aldrig lämna 
någon ensam.

Oavsett om det rör sig om anställningen, lönen, arbetsti- 
den, arbetsmiljön eller någon annan fråga som rör jobbet så 
finns Seko där för dig.

Gå med nu
Gå med i Seko för endast 50 kronor i månaden under de sex 
första månaderna. Gå in på www.seko.se och bli medlem 
direkt!

Har du några frågor? Prata med ditt Seko-ombud eller hör 
av dig direkt till Sekos medlemsservice, Seko Direkt.
Kontaktuppgifter finns på baksidan.



Stöd, trygghet och 
inflytande

Seko förhandlar och påverkar – 
för inflytande och bättre villkor.

Medlemskapets värde
Som medlem i Seko får du stöd vid förhandlingar om 
lön och vid tvist. Du kan också ansöka om rättshjälp om 
ett rättsligt problem på jobbet inte kan lösas i förhandling. 

Du får hjälp och stöd vid skada och försäkringar för 
att ge dig ökad trygghet. Du kan också gå Sekos olika med-
lemsutbildningar för att lära dig mer.

Rollen som förtroendevald
Du som blir vald på jobbet får ett av de viktigaste uppdra-
gen inom Seko. Detta oavsett om du blir vald som Seko-
ombud eller skyddsombud. Du blir den naturliga länken 
mellan förbundet och kollegorna på jobbet.

Det finns många uppdrag och många sätt att utvecklas 
i rollen. Seko erbjuder flera utbildningar – från grund-
läggande facklig utbildning till specialkurser i bland annat 
förhandling och arbetsrätt. Du får alltid stöd från förbun-
det i ditt förtroendeuppdrag.

Den lokala fackföreningsklubben
Genom att organisera sig som en fackklubb får medlemmarna och 
de förtroendevalda större möjligheter till medbestämmande 
och inflytande. Det blir lättare att tillvarata medlemmarnas 
intressen, förbättra villkoren och samordna arbetsmiljöarbetet.

Att bilda en klubb är det enklaste och bästa sättet för medlem-
mar att ta ansvar för sina egna och varandras villkor. På många 
arbetsplatser finns redan Seko-klubbar. För er som ännu inte har 
bildat klubb men är intresserade av starta en – hör av er till oss. 
Tillsammans gör vi arbetsplatsen bättre!



Kollektivavtal och 
medlemsförmåner

• Rätt lön. Ingen kan ge dig lägre lön 
än det som står i kollektivavtalet.

• Ersättning vid arbetsskada – om du 
skadar dig på jobbet.

• Tjänstegrupplivförsäkring – om det 
värsta inträffar.

• Avtal om pension – arbetsgivare 
med kollektivavtal betalar in pen-
sion åt dig.

• Regler om arbetstid, övertid, jour 
restid och traktamenten.

• Föräldraledighet och sjukdom.

• Semesterbestämmelser.

• En facklig representant som du 
alltid kan vända dig till.

• En fritidsförsäkring om olyckan är 
framme på fritiden.

• Inkomstförsäkring – ekonomisk 
trygghet om du blir arbetslös.

• Rättshjälp – om du råkar ut för 
något på jobbet samt privatjuridisk 
hjälp (via tilläggsförsäkring).

• Barngrupplivförsäkring.

• Olika rabatter och medlemserbju-
danden via LO Mervärde. 

• Hemförsäkring (tillägg).

Några viktiga saker som 
kollektivavtalet reglerar:

Några förmåner som 
ingår i medlemsavgiften:



Som ny medlem i Seko betalar du bara 
50 kronor i månaden under det första    
halvåret. Bli medlem nu på www.seko.se



Kontakt Seko (telekom)
Per-Ola Fällman, 
ombudsman, Seko
08-454 84 65
per-ola.fallman@seko.se

Kontakt Seko (centralt)
Seko Direkt:
0770-457 900

www.seko.se
seko@seko.se

Inom Seko är vi ungefär 110 000 medlemmar 

inom nio olika branscher (post, väg- och ban, civil, 

vård, trafik, energi, sjöfolk, försvar och tele).

Inom telekomområdet finns Seko på en mängd 

olika företag. Bland de största arbetsgivarna finns 

Ericsson, Eltel Networks, Telia Company, Comhem, 

Teracom, Eniro, Relacom, Telenor med flera. 

Har du frågor som rör ditt avtal eller din anställ-

ning är du välkommen att kontakta oss. 

På hemsidan finns kontaktuppgifter till klubbar 

och fackliga representanter för telekombranschen. 

Här hittar du  även kollektivavtalet.

Fakta om Seko


