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Öppettider semester 
 
Vecka 27-30 
Besökstid: mån- fre 08:00 - 12:00 
Telefontid: mån-fre 08:00 - 12:00 
Det finns minst en ombudsman i tjänst under hela semesterperioden, 
ring växel för kontakt. 
 

Semesterhälsning 
 
Avdelningsstyrelsen, personal och styrelsen för Nya sjukfonden 
önskar alla medlemmar en riktigt härlig sommar.  

 
 

 

Kongress 2017 
19-22 maj hölls IF Metalls 4:e ordinarie kongress i Göteborg. IF Metall 
Bergslagen var på plats med en delegation om 22 personer, varav nio 
var ordinarie kongressombud. 

IF Metall Bergslagens informationskommitté delade ett par ord med 
avdelningsordförande Kalle Sahlin en dryg vecka efter kongressen. 

Hej Kalle, du har på kongressen blivit invald som ordinarie 
förbundsstyrelseledamot, vad har du för tankar kring det?  
- Känner mig otroligt hedrad och privilegierad. 

Marie Nilsson valdes som första kvinna någonsin till ny 
förbundsordförande, ett historiskt beslut. Har du några tankar kring 
det? 
- Anders Ferbe har under sin tid som ordförande gjort en  
stor insats för hela IF Metall förbundet och det ska han ha all 
heder för!  

 

Nu tar Marie Nilsson över och jag är övertygad om att hon 
kommer att göra en minst lika bra insats! 
Därutöver är Marie Nilsson första kvinna någonsin som är 
förbundsordförande inom IF Metall.   

Hur upplevde du kongressen för övrigt? 
 - Göteborg var en bra plats att ha kongress på.  
Nästan alla nio kongressombud från vår avdelning var upp i 
podiet och talade på ett väldigt proffsigt sätt.  
Dom förordade inte bara avdelning Bergslagens 10 st. 
motioner, dom stöttade även andra avdelningars motioner.  
Alla ombuden ska ha stort beröm för sina insatser (stolt!).  
Tycker även att hela Bergslagens kongressorganisation med 
ombudsmän, ersättare och åhörare ska ha beröm (stolt!).   
För övrigt var Kongressen som vanligt intressant. 

Informationskommittén tackar för pratstunden och önskar dig 
lycka till i din nya roll i förbundsstyrelsen. 
- Tack så mycket 

 
Avtal 2017 

Avtalsrörelsen rullar på och flera avtalsområden har tecknat 
nya kollektivavtal, nu senast Tvättindustrin/ textilservice. 

Sedan tidigare är TEKO, Teknikavtalet, Stål & Metall, I-avtalet, 
Gruvavtalet, Återvinningsavtalet, Kemiska fabriker, 
Gemensamma Metallavtalet, Nordic Sugar, Peritos, Svemek, 
Bemanningsavtalet, Maskinentrepenörerna- 
Gruventrepenadavtal, Oljeraffinaderier, IF Metalls 
gemensamma avtal (IMG) nr12, Byggnadsämnesindustrin, 
Explosivämnesindustrin, Riksavtal Byggindustrin Svemek, 
Motorbranschavtalet, Industriavtalet Sinf, Glasindustrin, 
Buteljglasindustrin, Ahlsell Sverige AB, division Gelia, Svenska 
foder AB, Teknosan AB, Handel & Metall klara. 

IF Metall har totalt 41 avtal så det finns ett antal kvar att 
teckna, avtalsrörelsen avslutas i höst med Samhallavtalet 
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Sommarjobb 

Har du fått ditt första sommarjobb? Grattis!  

För de flesta blir det första jobbet en rolig erfarenhet som ger dig kontakter och erfarenhet inför framtiden.  

Men det finns vissa saker att tänka på.  

Fackets hjälptelefon svarar på alla dina frågor om jobbet. 

Samtalet är gratis och du som ringer har rätt att vara anonym.   

Numret till fackets hjälptelefon är: 020 - 56 00 56 eller gå in på: LO.SE/UNG 

Här nedan listar vi några saker du behöver tänka på: 

 Anställningsbevis 

Anställningsbeviset ska innehålla: 

- Ditt och arbetsgivarens namn 

- Arbetsplatsens adress och organisationsnummer 

- Dina arbetsuppgifter 

- Eventuella avdrag för kost och logi 

- Uppsägningstid 

- Anställningsform 

- Start- och slutdatum 

- Hur lång arbetstiden är per dag eller vecka 

- Din rätt till betald semester 

- Ersättning för arbete på obekväm arbetstid och för övertid 

- Din lön 

Du har laglig rätt till ett anställningsbevis, senast en månad efter att du börjat jobba.  

Tveka inte att fråga efter ett!  

 

 Rätt ålder, rätt plats 
Är du under 18 finns särskilda regler om vilka jobb du får ta och hur länge du får arbeta. 
Är du över 18 år så gäller samma regler för dig som för alla andra i arbetslivet. 
Kolla på Arbetsmiljöverkets hemsida: AV.SE eller på LO.SE/UNG för mer information. 
 

 Semesterersättning 

Semesterersättningen är minst 12 procent på den lön du har tjänat totalt. Det spelar ingen roll om du jobbat en dag eller en hel 

sommar, du har alltid rätt till semesterersättning. Vid kortare anställningar kan arbetsgivaren betala ut ersättningen varje månad. 

Annars ska semesterersättningen betalas ut senast en månad efter det att anställningen upphört. Semesterersättningen är en laglig 

rättighet. Den går inte att förhandla bort i anställningsavtalet eller ”baka in” i lönen. Din semesterersättning ska finnas specificerad 

på ditt lönebesked. 

 

 Lönebesked 

Med varje lön ska du få ett så kallat lönebesked. Spara dem, de behövs när du ska deklarera. 

Var noga med att du verkligen får dina lönebesked och kontrollera att det står rätt på dem. Kolla in checklistan  

 

Detta skall finnas med på ett lönebesked: 

- Hur många timmar du arbetat 

- Hur mycket som dragits i skatt 

- Vilken lön du har fått 

- Hur stor din semesterersättning är 

- Om arbetsgivaren gör avdrag för kost och logi skall även det framgå 

 

 Arbetsintyg 
Be din arbetsgivare om ett arbetsintyg. Där ska det bland annat stå hur länge du varit anställd och vilka arbetsuppgifter du haft. Det 
är förstås ett extra plus om din arbetsgivare skriver några positiva meningar om dig som person.  
Fråga också din arbetsgivare om får ange honom eller henne som referens till nästa jobb. 


