
 

 

   

 

 

 
 

Vid företaget bildas det en lönepott i procent av sum-

man av medlemmarnas löner. Potten ska fördelas vid 

en lokal lönerevision där det centrala avtalets pott är 

miniminivå.  

Finns det Unionenklubb på arbetsplatsen bör det lo-

kalt även överenskommas med arbetsgivaren om for-

merna och processen för den lokala lönerevisionen.  

Saknas det Unionenklubb på arbetsplatsen gäller 

självklart att nedan angivna siffror ska uppfyllas för 

Unionens medlemmar.  

Om Unionenklubben och arbetsgivaren inte kommer 

överens om annat gäller följande revisionsdatum och 

procentsatser: 

 
 
 

Om Unionenklubben och arbetsgivaren inte kom-

mer överens om annat, ska löneökning för varje 

tjänsteman som är medlem i Unionen vara minst:  

 
 

 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:  

 
 
 

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställ-

ningstid ska månadslönen för heltidstjänst för motsva-

rande perioder som ovan uppgå till lägst 18 747 kr, 

19 122 kr respektive 19 504 kr. 

 

Överenskommelse träffades 2017 om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-

pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör ar-

betsgivaren en kompletterande avsättning till ITP på 

ytterligare 0,2 procent för 2017 samt 0,3 procent för 

2019 till individens tjänstepension. Det nya samman-

lagda värdet av individens kompletterande avsättningar 

blir därmed 1,3 procent vid avtalsperiodens utgång. 

 



 

Från och med den 1 januari 2019 ändras både Sjuk-

lönelagen och Socialförsäkringsbalken så att den ti-

digare karensdagen avskaffas. I stället införs en an-

nan karens som ska vara mer lika för alla, kallat ka-

rensavdrag. Karensavdraget är ett avdrag som ska 

motsvara 20 procent av den genomsnittliga veckoar-

betstiden. 

För dig som arbetar med jämn arbetstidsförläggning, 

t.ex. 8 timmar per dag under 5 dagar per vecka vid 

heltid, innebär det därmed ingen direkt förändring 

om du är frånvarande pga. sjukdom hela första da-

gen.  

För den som har ett längre arbetspass inplanerat den 

första sjukdagen innebär det däremot att denna får 

sjuklön efter de första 8 timmarna. Å andra sidan får 

den som hade ett kortare arbetspass inplanerat första 

sjukdagen, eller om denna varit sjuk endast del av 

dag, fortsatt karens för fler timmar (upp till 8 tim-

mar) senare under sjuklöneperioden. 

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. 

Den partsgemensamma arbetsgruppen för likabe-

handling har tagit fram en praktisk handledning gäl-

lande likabehandlingsfrågor för lokala parter.  

Unionen har också, tillsammans med Facken inom 

industrin, tagit fram en handledning om hur man 

kan påverka och förhandla vid inhyrning av arbets-

kraft som vi hoppas blir flitigt använt.  

Båda dessa dokument finns att ladda ner på: 

https://www.unionen.se/filer/kollektivavtal/teko-

sveriges-textil-modeforetag  

 

 

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

alla förhandlingar och de flesta typer av inflytandefrå-

gor på arbetsplatsen. Det är klubben som förhandlar 

fram de lokala avtalen som kan utgå ifrån det centrala 

avtalet. Det bästa sättet att påverka klubbens arbete är 

att delta på de medlemsmöten som klubben arrangerar.  

Som nämnts under rubriken Din lön så har även du 

som saknar klubb vid ditt företag rätt till och lönerevis-

ion årligen i enlighet med principerna och siffrorna i 

Unionens löneavtal.  

En egen Unionenklubb är dock det bästa sättet att få 

vara med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exem-

pelvis möjlighet att medverka och påverka vid för-

handlingar, koll på företagets framtidsplaner, och kan 

bidra med idéer och förslag på förändringar och för-

bättringar i verksamheten. Med klubb på arbetsplatsen 

väljer medlemmarna vilka som ska vara deras företrä-

dare. De som har valts kallas förtroendevalda. Om fö-

retaget har kollektivavtal gäller förtroendemannalagen 

som ger de fackliga företrädarna rätt att utbilda sig för 

uppdraget och ägna sig åt fackligt arbete på betald ar-

betstid.  

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

det går till att bilda en Unionenklubb.

 

https://www.unionen.se/filer/kollektivavtal/teko-sveriges-textil-modeforetag
https://www.unionen.se/filer/kollektivavtal/teko-sveriges-textil-modeforetag

