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Allmänna riktlinjer 
 

Erläggandet av avgift 
Medlem erlägger avgifter till förbundet enligt vid var tidpunkt gällande anvisning från 
förbundsmötet/kongressen. Månad för inträde och utträde betalas som hel månad. Betalning skall ske 
för innevarande månad. 
 

Medlemsavgifter 2020 
 
Beslut om avgift ska fastställas vid förbundsmöte/kongress en gång om året.  
Förbundsmötet fastställer lägsta och högsta sammanlagd avgift för innevarande år. 
Avgiftshöjningar utöver detta ska vid varje tillfälle fastställas förbundsmöte/kongress. 
Ökningen bör alltid höjas till närmast hel krona.  
Hel avgift:   495 kronor per månad 
Reducerad avgift: 395 kronor per månad 
Grundavgift: 200 kronor per månad  
 

Omklassning 
 

För att nedsättning av avgift ska ske måste den lägre lönen/ersättningen utgått mer än halva månaden. 
Har den högre lönen/ersättningen utgått för mer än 10 arbetsdagar (80 timmar-) sker ingen ändring av 
avgift denna månad. 
 
Alla omklassningar beslutas och handläggs av avdelningen i överensstämmelse med upprättade 
tillämpningsanvisningar. 
 
Medlem har skyldighet att övervaka så att han tillhör rätt avgiftsklass och skall informera avdelningen 
när omklassning skall ske. 
 
Nya medlemmar betalar endast grundavgift under de första tre månaderna av sitt medlemskap. Denna 
möjlighet kan endast tillämpas en gång. 
 
 

Omfattning och övriga villkor för kollektiv försäkring 
 

Omfattning och övriga villkor för kollektiv försäkring regleras genom särskilt avtal som förbundsstyrelsen 
upprättar med försäkringsbolag. Medlem omfattas av kollektivförsäkring i såvida inte dessa anvisningar 
anger annat. Medlem rätt till ersättning prövas med utgångspunkt från vid var tidpunkt gällande villkor i 
medlemsförsäkringen. 
 



 

 

- Medlemsolycksfall fritid Gäller alla, förutom ålderspensionärer 

     

- Kompletterings TGL  Gäller alla medlemmar som inte omfattas av  
  tjänstegrupplivförsäkring genom avtal eller   
 därmed jämförbar försäkring tecknad på    medlemmens 
arbetsplats. 

- Gruppliv   Gäller alla medlemmar utom ålderspensionärer 

- Barngruppliv Gäller alla medlemmar som har barn under 27 år 

 
- Hemförsäkring  Gäller alla medlemmar utom gymnasieelever och  
  medlemmar som omklassats pga anställning där   
 förbundet inte är avtalsslutande part 
 

Inkomstuträkning 
 
Målareförbundet använder sig av den av samhället accepterade årsarbetstiden att räkna ut hur mycket 
man tjänar per timme, dag eller månad vilket är 2 080 timmar. I detta är semester samt helglön inräknat. 
Det som ska användas är 174 timmar per månad. 
 
Medlem som har inkomst som understiger 2,1 % av prisbasbeloppet (930 kr/dag 2018) men överstiger 
1,0% av prisbasbeloppet  (443 kr/dag 2018) betalar reducerad medlemsavgift. (Mellan övre och undre 
inkomstgräns) 
 
Medlem som har inkomst som understiger 443 kr/dag betalar grundavgift. (Undre inkomstgräns) 
 
Vid föräldrapenning, se avsnittet föräldrapenning.  
 
Exempel: Årslönen plus semesterlön och helglön = 241 878 kronor 
 
För att komma ifråga för reducerad avgift skall man tjäna mindre än 241 878 kronor/år eller 
20 234 kronor per månad. 
 
 
Motsvarande inkomstgränser per timme, per vecka och per månad uppgår till: 

 
per timme: grundavgift utgår när timpenningen understiger 55 kronor 

per timme: reducerad avgift utgår när timpenningen ligger mellan 116 kronor. – 55 kronor därutöver 

utgår hel avgift 

 

per månad: grundavgift utgår när inkomsten understiger 9 635 kronor 

http://www.folksam.se/forsakring/facket/tff-25e.htm
http://www.folksam.se/forsakring/facket/tgl.htm
http://www.folksam.se/forsakring/facket/gl-g.htm
http://www.folksam.se/forsakring/facket/barngruppliv.htm
http://www.folksam.se/forsakring/facket/hem1.htm


 

 

per månad: reducerad avgift utgår när inkomsten ligger mellan 20 234 kronor  – 9 635 kronor därutöver 

utgår hel avgift. 

 
Dessa inkomstgränser har använts i den fortsatta skrivningen. 
 
En grundläggande princip när det gäller A-kassan är att: 
 
”För att få ersättning från A-kassan måste man vara medlem i A-kassan och för att vara medlem i A-
kassan måste man betala avgift till A-kassan.” Denna grundläggande princip har styrt anvisningarna 
under varje enskild punkt.  
 

Arbetslöshet 
 
Medlem som är arbetslös ska betala hel avgift till förbund och avdelning om dagpenningen överstiger 
den övre inkomstgränsen per dag, reducerad avgift till förbund och avdelning om dagpenningen är 
mellan den övre och den undre inkomstgränsen och grundavgift till förbund och avdelning om dagpen-
ningen understiger den undre inkomstgränsen.  
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 
 

Arbetsmarknadsutbildning  
 
Medlem som genomgår arbetsmarknadsutbildning på heltid och har utbildningsbidrag som överstiger 
den övre inkomstgränsen per arbetsdag ska betala hel avgift till förbund och avdelning. Om 
utbildningsbidraget är mellan den undre och övre inkomstgränsen betalas reducerad avgift till förbund 
och avdelning. Understiger utbildningsbidraget den undre inkomstgränsen betalas grundavgift till 
förbund och avdelning. Vid beräkning av utbildningsbidraget per arbetsdag delas månadsbeloppet med 
22 dagar. 
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 

 
 

Aktivitetsersättning/Sjukersättning 
 

Aktivitetsersättning utges tidigast fr o m juli månad det år man fyller 19 år t o m månaden före den 
månad man fyller 30 år. (Ersättningen kan närmast jämställas med sjukbidrag.) 
 
Tillfällig sjukersättning och sjukersättning utges tidigast fr o m 30-årsmånaden t o m månaden före 65-
årsmånaden. (Ersättningen kan närmast jämställas med förtidspension.) 
Ersättning i form av aktivitetsersättning eller sjukersättning kan beviljas som 100%, 75%, 50% eller 25%. 
Aktivitetsersättningen är alltid begränsad i tid, högst 3 år i taget, och sjukersättning kan beviljas 



 

 

tillsvidare eller tidsbegränsat. Vid beräkning av ersättningens storlek per arbetsdag delas ersättningens 
månadsbelopp med 22 dagar.  
 
a) En fjärdedels aktivitetsersättning/sjukersättning 

 
Medlem ska betala hel avgift, till förbund och avdelning, om ersättning plus lön överstiger den övre 
inkomstgränsen per arbetsdag. I annat fall reducerad avgift.   
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 
b) Halv aktivitetsersättning/sjukersättning 

 
Medlem ska betala reducerad avgift till förbund och avdelning oavsett lönenivå. 
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 
 
 
c) Tre fjärdedels aktivitetsersättning/sjukersättning  

 
Medlem som har aktivitetsersättning/sjukersättning på denna nivå ska betala grundavgift till förbund 
och avdelning.  
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 
 
d) Hel aktivitetsersättning/sjukersättning  

 
Medlem som har aktivitetsersättning/sjukersättning på denna nivå ska betala grundavgift till förbund 
och avdelning.    
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 
 

 
Det förekommer att medlemmen erhåller beslutsmeddelande med besked att ersättningen beviljats 
för ett antal månader tillbaka i tiden. Med hänsyn till att medlemmen inte blir återbetalningsskyldig 
till Försäkringskassan för redan uppburen sjukersättning, ska ändring av avgiften i dessa fall ske från 
och med den månad medlemmen anmäler beslutet till avdelningen. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Föräldrapenning 
 
Medlem som har föräldrapenning ska betala hel avgift, till förbund och avdelning, om lön och ersättning 
är mer än den övre inkomstgränsen, reducerad avgift till förbund och avdelning, om lön och ersättning är 
mellan den övre och den undre inkomstgränsen per arbetsdag och grundavgift till förbund och 
avdelning, om lön och ersättning är mindre än den undre inkomstgränsen per arbetsdag. Vid beräkning 
av föräldrapenningens storlek per arbetsdag delas månadsbelopp med 22 dagar.  
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 

Gymnasieelever/Vuxenstuderande inom verksamhetsområdet 
 
Gymnasieelever kan få inträde i Målareförbundet under den tid de utbildar sig för arbete inom för-
bundets verksamhetsområde och är elev vid gymnasieskola eller annat utbildningscentrum. Inträdet kan 
beviljas från och med 1:a utbildningsåret. Eleverna är avgiftsbefriade till och med augusti månad det år 
skolan avslutas, när det gäller vuxenutbildningar så ska eleven omklassas senast en månad efter examen. 
om eleven inte fått jobb innan dess och ska då klassas om . Däremot kan sådan elev inte få inträde i A-
kassan.  
Om eleven däremot arbetar under sommaruppehållet mellan 2:a och 3:e året och då uppfyller kravet för 
inträde i A-kassan kan medlemmen om han så önskar kvarstå i A-kassan och om detta beviljas då erlägga 
avgift för A-kassan.  
 
Här ingår ingen kollektiv hemförsäkring. 
 

Ledighet 
 
Vid självtagen ledighet, t ex för att   åka utomlands, ska medlem betala vanlig avgift till förbund och 
avdelning, om ledigheten understiger en månad.  Varar ledigheten längre ska medlem betala grundavgift 
för resterande tid . 
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 
 
 

Ålderspension 
 
Medlem, som på grund av ålderspension eller förtida ålderspension lämnar produktionen, ska betala 
grundavgift till förbund och avdelning. Om pensionär inte önskar kvarstå som medlem ska pensionären 



 

 

skriva en utträdesansökan. Med ålderspensionär eller förtida ålderspensionär avses den person som är 
registrerad som pensionär hos Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM). 
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 
A-kasseavgift ska betalas längst tom månaden innan medlemmen fyller 65 år och därefter ska ingen A-
kasseavgift betalas. Väljer medlemmen att före 65 års ålder lämna A-kassan ska en utträdesansökan 
fyllas i. 
  
Här ingår ingen kollektiv grupplivförsäkring. 
 

Semester 
 
Medlem som har semester ska betala vanlig avgift, till både förbund, avdelning och A-kassa även om 
semestern överstiger 25 dagars ledighet. 
 
 

Sjukdom 
 
Medlem som får sjukpenning ska betala hel avgift till förbund och avdelning om ersättning inklusive AGS-
ersättning överstiger den övre inkomstgränsen per arbetsdag, reducerad avgift om ersättningen är 
mellan den övre och den undre inkomstgränsen och grundavgift om ersättningen understiger den undre 
inkomstgränsen per arbetsdag. 
 
Beräkning sker genom att ta dagersättning x sju samt därefter dela med fem eller dela månadsbeloppet 
med 22 dagar. 
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas 
 
 

Övriga studier 
 
Medlem som heltidsstuderar enligt fastställd kursplan ska betala grundavgift, till förbund och avdelning, 
om vuxenstudiestöd i någon form erhålles och studierna omfattar minst en termin. Detta villkor gäller 
även när rekryteringsbidrag utgår till en medlem. 
 
I annat fall ska medlem betala hel avgift, till förbund och avdelning, om ersättning under studietiden 
överstiger den övre inkomstgränsen per arbetsdag, reducerad avgift om ersättningen är mellan den övre 
och den undre inkomstgränsen och grundavgift om ersättningen understiger den undre inkomstgränsen 
per arbetsdag. Detta gäller även de som har rekryteringsbidrag och där studierna omfattar mindre än en 
termin. 
 
Beräkning av dagersättning sker genom att dela månadsbeloppet med 22 dagar. 



 

 

 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas 
 
 

Utförsäkrad medlem 
 
Medlem som är utförsäkrad eller av annat skäl inte uppfyller ersättningsvillkoren i A-kassan ska betala 
grundavgift till förbund och avdelning om annan ersättning utgår och understiger den undre 
inkomstgränsen per arbetsdag. Är ersättningen mellan den övre och den undre inkomstgränsen betalas 
reducerad avgift och överstiger ersättningen den övre inkomstgränsen betalas hel avgift. All ersättning, 
även socialbidrag, ska medräknas vid beräkning av ersättningsbeloppet. 
 
Erhållet månadsbelopp delas med 22 dagar.  
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas.  
 
 

Utlandsarbete  
 
Medlem som arbetar utomlands (svensk FN-tjänst, SIDA, Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet eller 
liknande organ) ska betala vanlig avgift. För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift erläggas. 
 
Medlem som arbetar utomlands hos arbetsgivare med säte i Sverige och som får lön utbetald från 
Sverige ska betala vanlig avgift. Om medlemmen även organiserar sig fackligt i arbetslandet erläggs 
grundavgift plus avgift till A-kassan i Sverige.  
 
Medlem som arbetar i utländskt registrerat företag inom EU/EES och är medlem i arbetslandets fackliga 
organisation och A-kassa kan kvarstå i hemlandets fackliga organisation och betalar då grundavgift i 
hemlandet och kan styrka medlemskap i arbetslandets fackliga organisation. 
Vid tvister i annat land biträder förbundet inte medlemmen. 
 
Däremot kan medlemmen inte behålla medlemskapet i hemlandets A-kassa. 
 
 

Medlemmar bosatta i annat land/Tillfälligt arbete i Sverige 
 
Medlem som arbetar i Sverige men är bosatt i annat land betalar reducerad avgift till förbundet. 
Medlemmen omfattas inte av rättshjälp i hemlandet samt den kollektiva hemförsäkringen.  
Vid tillfälligt arbete som varar 6 månader eller mindre betalar medlemmen en engångsavgift på 600 
kronor. 
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Vård  
 
Medlem som är omhändertagen för vård (t ex kriminalvård) betalar grundavgift, till förbund och 
avdelning, om ersättningen under vårdtiden understiger den undre inkomstgränsen per arbetsdag, 
reducerad avgift om ersättningen är mellan den övre och den undre inkomstgränsen och hel avgift om 
ersättningen överstiger den övre inkomstgränsen per arbetsdag. 
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 

Allmän värnplikt 
 
Medlem som deltar i allmän värnplikt betalar grundavgift, till förbund och avdelning, om ersättningen 
under tiden understiger den undre inkomstgränsen per arbetsdag, reducerad avgift om ersättningen är 
mellan den övre och den undre inkomstgränsen och hel avgift om ersättningen överstiger den övre 
inkomstgränsen per arbetsdag. 
 
För medlemskap i A-kassan ska A-kasseavgift betalas. 
 

Anställning där förbundet inte är avtalsslutande part 
 
Person som innehar annan anställning på företag där förbundet ej är avtalsslutande part men som har 
kollektivavtal med annan facklig organisation, men som önskar kvarstå i förbundet betalar reducerad 
avgift. (Exempelvis yrkeslärare eller där det finns en anknytning till branschen). 
 
Här ingår ingen kollektiv hemförsäkring 

 

 

 

 


