
 

 

   

 

 

 
 

Vid företaget bildas det en lönepott i procent av lö-

nesumman av tjänstemannagruppens löner. Potten 

skall fördelas vid en lokal lönerevision där det cen-

trala avtalets pott är miniminivå. 

Lönepotten ska fördelas i tjänstemannagruppen vid 

en lokal löneförhandling med utgångspunkt från lö-

neavtalets löneprinciper och med beaktande av rikt-

linjerna avseende kompensutveckling. 

Som en del i löneprocessen med lönerevision ge-

nomför också de lokala parterna en löneöversyn, 

som inom ramen för förbundspotten, medför löne-

ökningar i syfte att bibehålla eller uppnå önskad lö-

nestruktur för Unionens medlemmar. 

Vid överväganden beträffande lönestrukturen ska 

beaktas de i gruppen ingående tjänstemännens ökade 

erfarenheter i sina befattningar, mer kvalificerade ar-

betsuppgifter, höjda krav i arbetet, större befogen-

heter och ansvar, befordran, bättre arbetsinsatser 

samt sådan utveckling av egen och andras kompe-

tens som är av vikt för verksamheten. Sär-skild hän-

syn ska vidare tas till individer med ogynnsamt löne-

läge eller ogynnsam löneutveckling.  

Unionen är överens med Trä- och Möbelföretagen 

om att det är naturligt att i samband med befordran 

eller utökat ansvarsområde se över lönen. 

 

Den sammanlagda löneökningen, inklusive den avta-

lade potten uppgår till 6,0 procent för avtalsperioden 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser för 

löneökningar: 

 
 
 

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, 

ska lägsta löneökning vara: 

 
 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 

 
 
 

 
 
 



 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-

pension. Under avtalsperioden gör arbetsgivaren en 

kompletterande avsättning till ITP/KTP på ytterli-

gare 0,2 procent fr.o.m. 1 april 2017 och med ytter-

ligare 0,3 procent fr.o.m. den 1 april 2019 till indi-

videns tjänstepension. Det nuvarande sammanlagda 

värdet av individens kompletterande avsättningar är 

0,9 procent per 2017-04-01 och 1,2 procent per 

2019-04-01.  

Målet är att fortsätta utöka avsättningar i kommande 

avtalsrörelser.  

Från och med den 1 januari 2019 ändras både Sjuk-

lönelagen och Socialförsäkringsbalken så att den ti-

digare karensdagen avskaffas. I stället införs karens-

avdrag.  

För att harmonisera med sjuklönelagen införs i kol-

lektivavtalet from 1 januari 2019 en karensperiod 

som ska motsvara 20 procent av den genomsnittliga 

veckoarbetstiden. Under karenstiden utbetalas ingen 

sjuklön men där efter erhålls 80 % i sjuklön. 

 

Riksdagen har beslutat att taket för sjukpenninggrun-

dande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken höjs 

från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 

2018. De förmåner som omfattas av höjningen av 

den sjukpenninggrundande inkomsten är sjukpen-

ning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, 

smittbärarpenning och ersättning från försäkrings-

kassan vid tvist om sjuklön.  

Unionens kollektivavtal, såväl ITP-avtalet som bran-

schavtalen, har kompletterande sjuklön m.m. som 

bygger på den allmänna försäkringen. Kollektivav-

talet har därför anpassats utifrån den ändrade lag-

stiftningen. 

Ett nytt arbetstidsavtal har slutits som innebär att 

begränsningsperioden utökas från fyra till tolv 

veckor (alternativt tre månader).  Under dessa tolv 

veckor kan arbetstiden utökas till som mest 48 tim-

mar per helgfri vecka. Den genomsnittliga arbetsti-

den under 12-veckorsperioden får dock inte över-

stiga 40 timmar. 

 

Utnyttjar arbetsgivaren (efter MBL-förhandling) denna 

möjlighet kompenseras tjänstemannen med 60 minu-

ters betald ledighet för varje vecka som arbetstiden 

uppgår till 48 timmar. Vid utökning med mindre än 48 

timmar proportioneras kompenserad tid i förhållande 

till utökningen. 

Överenskommelse har slutits om att tillsätta två arbets-

grupper. 

Den första är en arbetsgrupp med syfte att se över lö-

neavtalet. Unionen ställde vid kravväxlingen i decem-

ber ett krav på att stärka tjänstemannens inflytande i 

löneprocessen på företag där det saknas klubb och ar-

betsplatsombud med förhandlingsmandat. Arbetsgive-

ren ställde vid samma tillfälle krav på avskaffande av 

individgarantin. Ingen av parterna fick igenom sina 

krav. Istället kom vi överens om denna arbetsgrupp 

som kommer att ta fram ett underlag inför nästa avtals-

rörelse. Arbetet i denna grupp påbörjades 2018. 

Den andra arbetsgruppen syftar till att utreda möjlig-

heterna att slå ihop kollektivavtalen för TMF-Träindu-

strin och TMF-Stoppmöbelindustrin. Inga förändringar 

kommer att göras under avtalsperioden utan gruppen 

kommer att ta fram ett underlag inför nästa avtalsrö-

relse.  

Den tidigare förhandlingsordningen från 1976 ersattes 

den 1 september 2017 av en ny och mer lätthanterlig. 

Den viktigaste förändringen är förkortade preskript-

ionstider för att påkalla central förhandling i tvister om 

ogiltigförklarande av en uppsägning eller ett avske-

dande. I den nya förhandlingsordningen kortas denna 

tid ned till två veckor. 

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben 

alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor på ar-

betsplatsen. Det är klubben som förhandlar fram de lo-

kala avtalen som kan utgå ifrån det centrala avtalet. 

Det bästa sättet att påverka klubbens arbete är att delta 

på de medlemsmöten som klubben arrangerar.  

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara 

med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis 

möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, 

koll på företagets framtidsplaner, och kan bidra med 

idéer och förslag på förändringar och förbättringar i 

verksamheten. Med klubb på arbetsplatsen väljer med-

lemmarna vilka som ska vara deras företrädare. De 



 

som har valts kallas förtroendevalda. Om företaget 

har kollektivavtal gäller förtroendemannalagen som 

ger de fackliga företrädarna rätt att utbilda sig för 

uppdraget och ägna sig åt fackligt arbete på betald 

arbetstid.  

 

Tänk på att alltid se i det kollektivavtal som finns 

på unionen.se detta då uppdateringar har skett i av-

talet under avtalsperioden avseende sjuklön och ka-

rensavdrag, 

Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb om hur 

det går till att bilda en Unionenklubb. 

 

 

 


