
Till dig som jobbar på 
Ericsson LSS



Aldrig ensam 
med oss

Jobbar du på Ericsson LSS? 
Då är Seko fackförbundet för dig.

Seko organiserar telekom
Redan idag återfinns Sekos medlemmar i princip över hela 
Ericsson LSS, från fältarbete och utförande till dispatch 
och administration. Tillsammans ser vi till att ge service 
till medborgare och företag som dagligen är beroende av 
fungerande telekommunikationer. Det är ett viktigt och 
betydelsefullt arbete. För vårt engagemang 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 ges möj-
lighet till inflytande över ditt arbete och din arbetssitua-
tion. Om du som medlem behöver svar frågor eller hjälp 
direkt så finns det alltid någon att vända sig till. Det vikti-
gaste för oss är att aldrig lämna någon ensam.

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

Gå med nu
Just nu kan du gå med i Seko för endast 50 kronor i måna-
den 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. 
Kontaktuppgifter finns på baksidan.



Stöd, trygghet och 
inflytande

Medlemskapets värde
Som medlem i Seko får du stöd vid förhandlingar om 
lön och vid tvist, du har till och med möjlighet att ansöka 
om rättshjälp från 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. 
Som medlem kan du också gå Sekos olika  medlemsut-
bildningar för att lära dig mer.

Rollen som förtroendevald
Du som blir vald på jobbet får ett av de viktigaste upp-
dragen inom Seko. Detta oavsett om du blir vald som 
Seko-ombud eller skyddsombud. Du blir den natur-
liga länken mellan förbundet och de på jobbet. 

Det finns många olika uppdrag och många sätt att 
utvecklas i rollen. Seko erbjuder en rad olika utbild-
ningar – från grundläggande ”kött på benen”-utbildning 
till specialkurser i förhandling, arbetsrätt och mycket 
annat. Du får alltid stöd från förbundet i ditt förtroende-
uppdrag.

Den lokala fackföreningsklubben
Genom vi organiserar oss i en fackklubb får medlem-
marna och de förtroendevalda större möjligheter till 
medbestämmande och inflytande. Det blir lättare 
att tillvarata medlemmarnas intressen som grupp 
och enskilda och tillsammans förbättra villkoren på 
jobbet och samordna arbetsmiljöarbetet. 

Att vara en del i en fackklubb är det enklaste och bästa 
sättet för medlemmar att ta ansvar för sina egna och var-
andras villkor. Tveka inte att höra av dig om du också vill 
engagera dig.



Fakta om Seko:
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, Telenor. Har du frågor som rör ditt avtal 

eller din anställning är du välkommen att kontakta 

oss. På Sekos hemsida finns fler kontaktuppgifter 

till klubbar och fackliga representanter för tele-

kombranschen.

Kontakt 

Klubb Ericsson LSS:

Torbjörn Johansson, 

klubbordförande

076-720 37 58

torbjorn.johansson@

ericsson.com

Kontakta Seko (centralt):

Medlemsservice: 

0770-457 900

www.seko.se

seko@seko.se
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