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Representantskapet 2017 
Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ. Det 

består av avdelningens styrelse och valda ombud från klubbar och 

arbetsplatser med avdelningsombud. 

 

Avdelning 13 Bergslagen avhandlade sitt representantskapsmöte i 

Fagersta Folkets Hus den 29 mars. 

Till mötesordförande valdes Olof Långberg, till vardags 

ombudsman på IF Metall Bergslagen, till sekreterare valdes 

Bengt Lindgren från Atlas Copco. 

 

Vidare hölls val till alla platser som skulle besättas i avdelningen. 

Valberedningen hade fått in många kandidater vilket då 

resulterade i flera slutna omröstningar, vilket är bra för den 

demokratiska ordningen. 

Inbjuden gäst från var Alexandar Zuza från förbundets 

utredningsenhet och han talade om digitaliseringen i industrin. 

 

Avdelningens ombud och ersättare till IF Metalls kongress fick 

gå upp på scenen och presentera sig. 

Studiekommittén tog upp Daniel Brogedahl, Jimmy Fredriksson 

och S-E Källman på scenen och de fick bevis på att de blivit 

certifierade som kurshandledare. 

 

Alexandar Zuza fick äran att avtacka två herrar med blommor och 

en gåva för lång och trogen tjänst, nämligen Bengt Lindgren som 

slutar i styrelsen och Olof Långberg som i vår pensionerar sig 

som ombudsman. 

 

Studienytt 
Vi har fortfarande få anmälda till medlemsutbildningar så anmäl 

dig gärna till en kurs. 

 

Det finns också möjlighet att förlägga en medlemsutbildning på 

ditt företag om ni är minst 5 st och är ni intresserade av det så 

kontakta studiekommittén. 

Studiekommittén håller just nu på att kartlägga 

klubbar/gruppstyrelsers utbildningsnivå i syfte att hjälpa till att 

göra en studieplan för hur ni får rätt utbildning för ert uppdrag. 

Vi har kartlagt 23 klubbar/ gruppstyrelser men det är lika många 

kvar.  

 

Det vi vill är att ni mailar till studieorganisatören för avdelningen 

en lista på vilka som har förtroendeuppdrag på klubben/gruppen 

så gör vi kartläggningen åt er och hjälper till med att upprätta en 

studieplan om det behövs.  

På Ovako har vi genomfört en kollektivavtalskurs där 

förtroendevalda och arbetsledare gick tillsammans med gott 

resultat.  

Är ni intresserade av något liknande så hör av er.  

 

Studiekommittén mikael.westberg.13@ifmetall.se 

 

Nya avtal för IF Metall 
IF Metall har idag den 31 mars tillsammans med Facken inom 

industrin tecknat nya avtal med de olika arbetsgivarna inom 

industrin. Avtalsvärdet är 6,5 procent och löper över tre år. 

 

– Vi gick in i denna avtalsrörelse med tre tydliga krav: mer 

pengar i plånboken, ökad avsättning för deltidspension och en 

klar låglönesatsning, det har vi lyckats få igenom, säger IF 

Metalls förbundsordförande Anders Ferbe. 

 

Prioriteringarna från fackens sida har varit mycket klara och 

tydliga och med medlemmarnas stöd i ryggen har 

förhandlingsdelegationerna stått fast vid dem.  

 

– Den extra låglönesatsning som vi inom LO-förbunden hade 

enats om och som vi nu har fått igenom kommer att gynna de 

som ligger allra lägst ned på lönestegen, säger Anders Ferbe. 

 

Resultaten visar på en samordnad facklig styrka. Arbetsgivarna 

ville utöka den s.k. korridoren (jobba helg utan övertid), beordra 

mer övertid och bestämma mer över semestern.  

 

– Vi har stoppat samtliga krav på försämringar de drev utan att 

byta bort något av de krav vi hade förutsatt oss att få igenom, 

säger Anders Ferbe. 

 

Avtalen gäller 1 april 2017 - 31 mars 2020, sista avtalsåret 

uppsägningsbart.  

Avtalsvärdet 6,5 procent, fördelat på löneökning 6 procent och 

pensionsavsättning 0,5 procent. 

 

Utöver detta görs en satsning för de med lägsta löner inom LO-

förbunden. Vid heltidsarbete under 24 000 kronor per månad blir 

det en högre lönepott att fördela. 

 

Fortsätt följa avtalsrörelsen på ifmetall.se 
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