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1. Nya TEKO-avtal 2017-2020 finns 
nu tillgängliga på hemsidan 

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag har 
kommit överens med IF Metall, Unionen, 
Sveriges Ingenjörer och Ledarna om nya 
kollektivavtal. Avtalsperioden omfattar 36 
månader från och med den 1 april 2017 till och 
med den 31 mars 2020.  

Tekoavtalet IF Metall och Tjänstemannaavtalet 
Unionen/Sverige Ingenjörer/Ledarna finns nu 
tillgängliga på TEKO:s hemsida. Tekoavtalet IF 
Metall har även skickats ut via post till samtliga 
medlemsföretag i TEKO. Tjänstemannaavtalet 
bör anlända i mitten av juni.  

OBS! Det har smugit sig in ett tryckfel i 
Tekoavtalet IF Metall som skickades ut per 
post. På sidan 49 angående helglön har ett ”ej” 
flyttats upp en rad. 

Den översta raden ska avse arbetare fyllda 18 
år, som rätteligen vara berättigade till det 
högre beloppet, enligt informationen nedan: 

 

Ladda ner de justerade avtalen via länken 
nedan (OBS! Medlemsinloggning krävs). 

Ladda ner avtalen här 

2. Spännande 
doktorsavhandlingar 

Flera doktorsavhandlingar inom textilier har 
publicerats den senaste tiden. Till exempel Dr 
Anna Palmes doktorsavhandling ”Recycling of 
cotton textilies; Characterization, pretreatment, 
and purification” vid Chalmers. Avhandlingen 
behandlar kemisk återvinning av textilier med 
focus på egenskapsförändringar, 
syrebehandling, svällningsgrad hos bomull 
samt separation av bomull från 
polyesterblandade textilier.  

En annan doktorsavhandling ”Exploring the 
Sharing Economy” kommer från Dr Sarah 
Netter vid Copenhagen Business School i 
Köpenhamn. Hon utforskar delningsekonomin 
och syftar till att ge en mer nyanserad 
förståelse för de svårigheter på mikro- och 
makronivå som kännetecknar 
delningsekonomin.  

 

3. Almedalen 2017 – industrins 
innovationer och 
Hållbarhetsofferten 

Under årets Almedalsvecka (2-9 juli) är TEKO 
engagerade tillsammans med ett antal andra 
branschorganisationer (IKEM, 
Skogsindustrierna, Teknikföretagen, 
Jernkontoret, Svemin, Livsmedelsföretagen) 
genom projektet Industrin Tar Matchen. 
Onsdagen den 4 juli fokuserar vi på industrins 

https://www.teko.se/arbetsgivarfragor/avtal/tekoavtalet/
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/246506/246506.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/246506/246506.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/246506/246506.pdf
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/9397/Sarah_Netter.pdf?sequence=1
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/9397/Sarah_Netter.pdf?sequence=1
http://www.almedalsveckan.info/
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innovationer med både en utställning samt ett 
antal seminarier. Under seminariet ”Industrins 
hållbarhetsoffert – så möter vi FN:s globala 
mål” deltar bland andra civilminister Ardalan 
Shekarabi, Johan Kuylenstierna från SEI samt 
Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen (M). I 
samtalet deltar dessutom utvalda vd:ar från de 
olika branscherna som får presentera hur de 
arbetar med hållbarhet. Här kommer bland 
andra Eva Karlsson från Houdini att prata.  

Anmäl dig till Industriminglet 

Tisdagen den 3 april arrangeras 
Industriminglet på Industriområdet. Här samlas 
bland annat Sveriges 50 främsta startups samt 
framtiden i form av nya lösningar, jobb och 
utmaningar. Anmäl dig här.  

4. TEKO:s jubileumsfest den 22 
november – missa inte! 

I år fyller TEKO 110 år. Det kommer vi att 
uppmärksamma stort genom en 
textilutställning och jubileumsfest på 
Universeum i Göteborg den 22 november. Mer 
information och inbjudan kommer att skickas ut 
under de kommande månaderna. Förbered er 
på en härlig jubileumsfest i november!   

5. Maria Lindström avtackning 

Vid årsmötet den 16 maj i Göteborg 
avtackades Maria Lindström på TEKO:s kansli 
av styrelseordförande Anne Ludvigson och vd 
Anders Weihe. Maria har arbetat hos oss i tio 
år och varit en klippa på kansliet inom allt från 
handels- och märkningsfrågor till bokningar, 
information och evenemangsplanering. Maria 
gör sin sista arbetsdag på TEKO den 16 juni.  

6. Anna Olsson välkomnas 

Anna Olsson studerar på Lunds Universitet 
och har under det senaste halvåret gjort praktik 
på TEKO. Bland annat har hon arbetat med att 
utveckla en CSR-guide som planeras att 
färdigställas under hösten. Anna har nu fått 
deltidsanställning på TEKO och kommer ta 
över en del av Maria Lindströms arbete, främst 
inom märkningsfrågor. Anna börjar den 14 
augusti. 
 

7. Kontaktuppgifter 

Per Dalekant, arbetsrätt, 08-782 08 74 

Henrik Eriksson, kommunikatör, 08-762 66 69 

Anna Häller, arbetsrätt, 031-62 94 49 

Maria Lindström, bransch, 08-762 66 63 

Malin Nilsson, arbetsmiljö, 08-782 09 61  

Weronika Rehnby, miljö, 08-762 66 65 

Cecilia Tall, generalsekreterare, 08-762 66 61 

Anders Weihe, VD, 08-782 08 87 

e-post: fornamn.efternamn@teko.se förutom 
Anna Häller och Malin Nilsson, 
fornamn.efternamn@teknikforetagen.se 

www.teko.se 

 

 

Med vänlig hälsning 

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag 

 

Anders Weihe 
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