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Avtalsrådet har sagt sitt  sidorna 2–3
Bekämpa facket – en miljonindustri i USA  sidorna 8–9

– Medlemmarna är nöjda. Det har verkligen  
varit roligt att informera om avtalsresultatet, 
säger Geurg Lahdou, IF Metalls klubbordförande 
på Samhall i Göteborg.   sidan 6
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Avtalsrådet har sagt ja till de före-
slagna avtalskraven: löneökningar på 
2,8 procent, fortsatt utbyggnad av 
deltidspensionen och en låglönesats-
ning.

När representanterna i avtalsrådet träf
fades i Stockholm i mitten av november 
var det för att besluta om förbundets 
krav och inriktning i avtals rörelsen 
2017. 

Efter en genomgång av de ekonomis
ka förutsättningarna och resultaten från 
IF Metallträffarna behandlades över 
200 motioner och utlåtanden i avtals
relaterade frågor. 

Dessutom godkändes både förslaget 
till gemensam avtalsplattform för Fack
en inom industrin, FI, och förslaget till 
LOsamordning.

Avtalsrådets ja till FIplattformen inne
bär att IF Metall – för nionde avtals
rörelsen i rad – är överens om avtals
kraven med LOförbunden GS och Livs, 
med TCOförbundet Unionen samt med 
Sacoförbundet Sveriges Ingenjörer. 

Samtliga fem förbund prioriterar då 
löneökningar på 2,8 procent samt fort
satt utbyggnad av deltidspensionen. 

Det gemensamma målet är att skapa 
förutsättningar för rikstäckande kol
lektivavtal som ger reallöneökningar, 
på samma sätt som de gjort under de 
senaste två decennierna. 

Att avtalsrådet godkände förslaget till 
LOsamordningen innebär att IF Metall 

ställer sig bakom en låglönesatsning 
där minst 672 kronor, per anställd som 
tjänar under 24 000 kronor i månaden, 
samlas in till företagens lönepott. 

Låglönesatsningen blir också en jäm
ställdhetssatsning, eftersom den stora 
majoriteten av dem som nås är just 
kvinnor. För förbundets del kommer låg
lönesatsningen framför allt gynna kvin
nor inom tvättindustrin, textilbranschen 
och på vissa verkstäder.

Men LOsamordningen handlar inte en
bart om pengar utan också om en viktig 
principiell detalj. Nämligen att det är 
den internationellt konkurrensutsatta 
industrin som ska lönenormera. Att 
industrin sätter märket, det vill säga 
nivån för löneökningarna, är en modell 

målet reallöneökningar

minst 672 kronor

samsyn om ”mÄrket”

nu har det formella 
startskottet  gått
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som gynnar de allra flesta löntagare  
– i synnerhet anställda i betalningssva
ga sektorer. Märket blir då en nivå som 
arbetsgivarna inte kan komma undan.

Kommande veckor ska övriga berörda 
förbund ta ställning till FIplattformen 
respektive LOsamordningen. Under för
utsättning att samtliga godkänner försla
gen finns goda förutsättningar för stark 
facklig sammanhållning i avtalsrörelsen 
2017, både med tjänstemännen inom in
dustrin och med kamraterna inom LO. 

 Strax före jul växlar IF Metall av
talskrav med motparterna.

anneli.lundberg@ifmetall.se

Kollektivavtalen är fackföreningens 
kärna. Vi organiserar oss för att ge-
mensamt nå goda löner och arbets-
villkor i förhandlingar med arbets-
givarna. Därför är varje avtalsrörelse 
en kraftmätning. Kollektivavtalet 
som till slut träffas är resultatet av 
denna kraftmätning. 

I avtalsrörelsen 2017, som vi nu går 
in i, är motståndet från arbetsgivar-
na enormt. LO-samordningens krav 
på en låglönesatsning, som inte ska 
behöva betalas med sämre arbets-
villkor av de allra lägst avlönade, går 
emot hela arbetsgivarideologin.

Det kommer att bli tufft att få ige-
nom höjda reallöner och fortsatta 
avsättningar till deltidspension, som 
Facken inom industrin kräver. Det 
kommer att bli ännu tuffare att få 
igenom låglönesatsningen. Hur väl 
vi lyckas beror på vår gemensamma 
styrka. 

Kraftmätningen med arbetsgivarna 
kommer inte att avgöras i slutna 
rum där förhandlarna spänner ögo-
nen i varandra. En eventuell facklig 
seger kommer inte att bero på 
taktik eller listighet.

Nej, det som kommer att avgöra vår 
framgång i avtalsrörelsen 2017 är 
hur stort stöd våra krav har bland de 
förtroendevalda och medlemmarna 
på arbetsplatserna. Vi behöver 
mobilisera vår lokala fackliga styrka 
– så att arbetsgivarna får kraftfulla 
signaler som når hela vägen in i 
förhandlingsrummen.

I IF Metall är vi starkare tillsammans. 
I denna avtalsrörelse är det tydligare 
än någonsin.

anders Ferbe
Förbunds-
ordförande 
i iF metall

Vår lokala  
styrka avgör  
Avtal 17

vad hÄnder Framöver?

Foto: Stefan Jerrevång

iF metall
träffarna  
pekar ut kraven 
Olika former av arbetstidsförkortning 
är, förutom reallöneökningar, det 
högst prioriterade avtalskravet. Det 
visar sammanställningen av årets  
IF Metallträffar. 

IF Metallträffarna är viktiga ur många 
aspekter. Dels får deltagarna möjlighet 
att göra sina röster hörda, dels får för
bundets ledning och anställda ett kvitto 
på hur medlemmar och förtroendevalda 
upplever sin vardag. 

Men träffarna är också en viktig del 
av den demokratiska processen. En
käterna ger till exempel avtalsråd och 
förhandlingsdelegationer en tydlig fing
ervisning om vad deltagarna vill ska 
prioriteras i avtalsrörelsen.

Under augusti och september i år ge
nomfördes 133 träffar runt om i landet 
och av de drygt 1 100 enkätsvaren går 
det bland annat att dra följande slut
satser:

4 De avtalskrav – förutom reallöneök
ningar – som prioriteras högst av delta
garna är arbetstidsförkortning i form av 
ytterligare avsättningar till pensionsfor
mer (deltidspension och annat), bättre 
pensionsvillkor och höjning av avtalens 
minimilöner.
4 Det finns dessutom ett brett stöd för 
fortsatt samordning med både LO och 
Facken inom industrin under avtalsrö
relsen.

avtalsrådet
4  avtalsrådet består av 200 representan-

ter från industriarbetsplatser runt om i 
landet och är ett rådgivande organ till 
förbundsstyrelsen i avtalsfrågor. 

4  avtalsrådet utser också förhandlingsde-
legationerna, som i sin tur ansvarar för 
förhandlingarna på ett specifikt avtals-
område fram till dess ett avtal träffats. 

4  de motioner som behandlas av avtals-
rådet kan antingen bifallas, avslås eller 
skickas vidare till förhandlingsdelega-
tionerna för att prioriteras ihop med 
övriga avtalskrav.  

avtalsrådet har godkänt förslagen 
till Fiplattform och losamordning, 
inför avtalsrörelsen 2017. det 
innebär avtalskrav på 2,8 procents 
löneökningar, fortsatt utbyggnad 
av deltidspensionen och en 
låglönesatsning för dem som tjänar 
under 24 000 kronor i månaden. 

Följ AVtAlSrörelSen  
på iFmetAll.Se
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Hur skapar vi förutsättningar hos 
medlemmarna för att klara den nya 
tekniken? Den frågan tog vi med oss 
till Göteborg och IF Metallklubben på 
SKF, där fack och företag tillsammans 
arbetar målinriktat med utmaningen. 

– Ur ett fackligt perspektiv ser vi 
den här resan som den allra viktigaste 
på mycket länge, säger Zarko Djurovic, 
IF Metalls klubbordförande på SKF. 

SKF har, likt många stora svenska in
dustriföretag, en egen verkstadsskola. 
Där genomgår alla elever en 4årig  
industriutbildning på bara tre år. En 
mycket stor andel av eleverna går efter 
utbildningen in i anställning på företa
get. 

Det är ett viktigt nytillskott, konsta
terar Zarko Djurovic.

– Men utmaningen ligger också i att 
lyfta de många anställda med lång an
ställningstid. De som i dag utför arbets
uppgifter som i takt med den snabba 
tekniska utvecklingen försvinner i dag 
eller i morgon, säger han.

validering och kompetensutveckling
– Framtidens industriarbetare kommer 
behöva betydligt djupare kunskaper 
inom framför allt automation och styr
ning, säger han. 

Med hjälp av valideringsverktyget 
Industriteknik Bas har därför redan en 
stor grupp fått sina kunskaper valide
rade. Tack vare kartläggningen har man 
därför lyckats bygga på deras kunska
per, så att ingen behöver gå ut i arbets
löshet när nu fabrikens definitiva flagg
skepp lanseras. 

”World Classkanalen”, där allt 
sköts helt automatiskt, innebär en rejäl 

minskning av personalen, från 128  till 
32 personer i produktionen. 

– Självklart har det funnits en stor 
rädsla bland medlemmarna för att kart
läggningen skulle bli ett sorts utsorte
ringsverktyg, säger Zarko Djurovic. 

– Men i stället har vi lyckats stärka 
de anställda med kompetens. Hos oss 
har det framför allt visat sig vara inom 
områdena matematik och ritningsläs
ning som vi fått skapa individuella ut
vecklingsplaner. 

”den viktigaste fackliga frågan”
Arbetet med kompetensutveckling och 
validering stärker medlemmarna, både 
inom företaget och på arbetsmarknaden 

i övrigt. Det är också en vinst för före
taget att med relativt små medel kunna 
vidareutveckla sin viktigaste resurs – de 
anställda. 

motion om utbildningsfond
– Vi rustar oss för ”Industri 4.0 – den 
fjärde industriella revolutionen”, som 
drivs på i allt snabbare takt på grund av 
den tekniska och digitala utvecklingen, 
säger Zarko Djurovic. 

Klubben på SKF har även siktat in 
sig på IF Metalls kongress nästa år, som 
har temat Framtidens industriarbete, 
och skrivit en motion om en utbildnings
fond mellan arbetsmarknadens parter. 

anders.fredriksson@ifmetall.se

Framtidens  
industri är här

På skF i göteborg arbetar klubben med 
att stärka medlemmarna inför framtidens 
industriarbete. klubbordförande Zarko 
djurovic samtalar här med medlemmar på 
World Classkanalen, en avdelning helt fri 
från all manuell hantering. 



9 2016  |  5

IF Metall har sedan i början av 2015 
deltagit i ett partssammansatt arbete 
med syfte att få fram ett verktyg för 
validering av yrkeskompetenser, Indu-
striteknik Bas. 

Arbetsgivare, omställningsaktörer och 
fackklubbar använder sig av verkty
get för att få en korrekt bild över vilka 
kompetenser som finns inom företagets 
väggar. Genom att validera persona
len och bygga på med anpassad kompe
tensutveckling kan företag förbättra sin 
konkurrenskraft. 

Många medlemmar har en hög kom
petens, men inte alltid papper som visar 
det. Nu får de ett kvitto på vad de kan, 
samtidigt som arbetsgivaren får en bra 
bild över vilka kompetenser som finns 
inom företaget. På så sätt blir det lätt
are att planera kompetensutveckling för 
varje individ.

Beprövat koncept
Industriteknik Bas består av tio kompe
tensområden som är kvalificerande och 
kvalitetsdrivande för arbete i industrin. 
Valideringsinnehållet är granskat och 

förankrat i samtliga branschorganisa
tioner. 

Sättet att validera utgår ifrån ett be
prövat och väl använt koncept.

tydliga besked
Med Industriteknik Bas får arbetsgi
vare, medarbetare, arbetsförmedlare och 
utbildningsanordnare tydliga besked om 
vilken baskompetens som krävs för att 
kunna jobba inom industriell produktion. 

Vill du veta mer kan du läsa på 
industri teknikbas.se, eller kontakta ar
betsmarknadsansvarig på din avdelning.

Valideringsverktyget ger kvitto på kompetens

Foto detta uppslag: marie Ullnert
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Efter tuffa och segdragna förhandling-
ar har ett nytt avtal för de cirka 20 000 
anställda inom Samhall äntligen 
tecknats. Resultatet blev löneökningar 
på 2,2 procent och ett regelverk för 
utvecklingsanställningar.

– Medlemmarna är nöjda och det har 
verkligen varit roligt att informera om 
avtalsresultatet, säger Geurg Lahdou, 
IF Metalls klubbordförande på Samhall 
i Göteborg, som också sitter med i för
handlingsdelegationen.

minskar skillnaderna
På Samhall finns i dag två olika anställ
ningsformer; trygghetsanställning och 
utvecklingsanställning. Mellan dessa 
har skillnaderna varit många, till ex
empel vad gäller grundlönen, möjlighe
ten att få uppgifter inom fler nivåer och 
därmed högre lön, samt möjligheten att 
kunna bli driftsledare. Med det nya av
talet har skillnaderna minskat. 

Nu får de trygghetsanställda en löne
ökning på 474 kronor. Anställda på 
utvecklingsanställningar får en ökning 
med 950 kronor, grundlönen blir bättre 
och de har även möjlighet att bli drifts
ledare, teamledare och instruktörer och 
då omplaceras i andra lönegrupper.

Den stora stötestenen i avtalsför
handlingarna, förutom själva lönefrå
gan, var dock utvecklingsanställning
arna. Dessa infördes för att ge stöd åt 
främst unga funktionsnedsatta, i en viss 
ålder, som varit arbetslösa under lång 
tid. 

tydliga regler
Utvecklingsanställningarna var dess
utom tänkta att endast pågå under en 
viss period, men så har det inte fungerat 
i praktiken, säger Geurg Lahdou:

– Nu däremot, har vi förhandlat oss 
till att 90 procent av de som får en ut
vecklingsanställning ska vara under  
35 år. Övriga 10 procent kan vara  

mellan 36 och 49 år, men denna del ska 
alltid förhandlas lokalt mellan fack och 
arbetsgivare.

Det nya regelverket för utvecklings
anställningar innebär också att ensam
arbete eller övertid inte får förekomma.

– Från fackets sida måste vi hela 
tiden vara med och förstärka medlem
marnas villkor, säger Geurg Lahdou.

Det nya Samhallavtalet är ettårigt och 
gäller från och med den 1 oktober 2016.

annette.lack@ifmetall.se

Foto: marie Ullnert

Äntligen avtal på samhall

samhallavtalet
4  Samhallavtalet är ett avtal som iF me-

tall har gemensamt med fackförbunden 
Fastighets, Seko, Handels, Kommunal, 
GS och Hotell- och restaurangfacket. 

4  iF metall organiserar cirka 7 000 med-
lemmar inom Samhalls avtalsområde. 

4  totalt berör det nya avtalet cirka 
20 000 anställda inom Samhall aB.

– det har varit roligt att informera 
medlemmarna om resultatet, 
säger geurg lahdou, iF metalls 
klubbordförande vid samhall 
i göteborg och ledamot i 
förhandlingsdelegationen.
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max 70 procent män i Borås

Alla på arbetsplatsen mår bättre när 
machokulturer försvinner. Det menar 
Melanija Nehmé-Duranec, jämställd-
hetsansvarig i IF Metall Borås, som 
stöttar klubbarna i deras jämställd-
hetsarbete.

Senast 2017 ska IF Metalls beslutande 
och rådgivande organ bestå av minst  
30 procent kvinnor. Det beslutet togs på 
kongressen 2014. Forskning visar näm
ligen att en minoritet måste uppgå till 
minst 30 procent för att den ska få infly
tande i en grupp. 

vänder på perspektivet
IF Metall Borås vänder dock på per
spektivet och har i stället maximalt  
70 procent män som mål. 

– På så vis tydliggörs den demo
kratiska problematiken med att ett kön 
är överrepresenterat. Om inte allas rös
ter får komma till tals tappar vi i styr

ka, säger Melanija NehméDuranec.
I år har avdelningen också satt som 

mål att 40 procent av klubbarna ska ha 
tagit fram en jämställdhetsplan innan 
året är slut. När Melanija NehméDura
nec träffar klubbarna upplever hon att 
det tas emot positivt, trots att jämställd
hetsarbete är helt nytt för vissa. Och 
även om det är en arbetsplats med bara 
män finns det ändå saker att jobba med:

– Då ställer jag frågan ”hur gör ni för 
att påverka företaget att anställa kvin
nor?”

Fördelar även för män
Under de dryga 30 år som hon har job
bat på Parker Hannifin AB i Borås har 
hon sett hur klimatet förbättras, även 
på andra arbetsplatser. I takt med 
att fler kvinnor anställts har tidigare 
mansdominerade arbetsplatser fått en 
mindre rå jargong, och hon nämner som 
exempel ett företag där männen började 

hjälpas åt att bära tunga stänger när 
nyanställda kvinnor gjorde så, i stället 
för att bära dem en och en. 

När machokulturen tonades ned spa
rades därmed männens ryggar.

– Jargongen har blivit en helt annan 
än när jag började. I dag tänker man sig 
för lite, hur man pratar med varandra 
och hur man beter sig. Så det går åt rätt 
håll, även om det tar tid, säger Melanija 
NehméDuranec.

daniel.k.hermansson@ifmetall.se

tips för jämställdhet
4  inkluderande normer.
4  lönekartläggningar.
4  Jämställdhetsplaner.
4  rättvis kompetensutveckling.
4  Jämställd representation.
4  aktiva valberedningar.
4  motverka machojargong och sexism.

melanija nehmé
duranec, 
jämställdhetsansvarig 
i iF metall Borås, ser 
hur arbetsklimatet 
förbättras i takt med 
att arbetsplatserna 
blir mer jämställda.
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tuffa tider  
för facket i Usa

Foto: Claes n
ordenskiöld / tt

i Usa är så kallad union busting, anti
facklig lobbyism, en miljardindustri. 
efter donald trumps valseger blir det 
knappast lättare för fackförbunden att 
organisera medlemmar.
– Jag lider verkligen med kamraterna 
i Usa. trump är en högerpolitiker och 
inte arbetarnas vän, säger anders 
Ferbe, iF metalls förbundsordförande.
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ckI en av världens största demokratier är 
”union busting”, anti-facklig lobby-
ism, en industri som omsätter miljar-
der. Landet är USA och miljarderna är 
dessutom i dollar.

– Hela 75 procent av alla arbetsgi-
vare blir kontaktade av union busting-
firmor som erbjuder sig att hålla 
företaget fritt från facket, säger Owen 
Herrnstadt från det amerikanska fack-
förbundet IAM-Machinists.

Fackföreningarna i USA är generellt 
svaga. I det privata näringslivet är en
dast 7 procent av de anställda fackligt 
anslutna. 

Vid ett besök i Sverige och möte med 
koncernfackligt aktiva berättar Owen 
Herrnstadt att facket – trots en 80 år 
gammal arbetsmarknadslag – fortfaran
de kämpar för att få komma in på  
arbetsplatser och organisera medlem
mar. 

– För att facket ska kunna företrä
da de anställda på företaget krävs att 
minst 50 procent ställer sig positiva till 
det, säger han. 

kräver mod
Antingen behöver facket få minst hälf
ten av de anställda att underteckna ett 
så kallat ”Union Authorization Card” 
eller så sker ett val där facket måste få 
majoriteten av rösterna. 

Inför sådana val attackeras facket re
gelmässigt av företagens advokatfirmor 
som ofta specialiserat sig på union bus
ting. Anställda varnas för facket och för 
konsekvenser av facklig organisering. 
Hot om avsked, flytt eller nedläggning 
är inte ovanligt, och inte heller att den 
anställde ställs till svars för att han  
eller hon vill gå med i ett fackförbund.

– Att prata högt om att du vill bilda 
en fackförening på jobbet är bland det 
modigaste du kan göra i USA, berättar 
Owen Herrnstadt.

antifacklig guvernör
Även union avoidance – att undvika 
facket – används flitigt av politiska 
krafter. En av de främsta antifackliga 
förespråkarna just nu är guvernören 
i South Carolina, som har två stora 
lockbeten för att få företag att flytta sin 
verksamhet till delstaten. Det ena är 
stora statliga stöd. 

– Det andra är att hon lovar göra allt 
för att facket ska veta att de inte behövs 

eller är önskvärda i hennes delstat, be
rättar Owen Herrnstadt.

Flygplanstillverkaren Boeing, där 
IAM organiserar anställda, är ett av 
många företag som dragit nytta av den 
antifackliga politiska stämningen i 
South Carolina, men det finns fler. Någ
ra är svenskrelaterade företag som flyt
tat till, eller håller på att etablera sig i, 
USA och bland annat South Carolina. 

Union busting har dessutom blivit en 
exportvara. För att facket i Sverige ska 
kunna hjälpa till och påverka företagen 
är det därför viktigt med kunskap om 
hur det fungerar på arbetsmarknaden 
och för facket i USA.

– Vissa union busting-firmor har 
redan etablerat sig i både Spanien och 
Tyskland, säger Owen Herrnstadt.

Facket gör skillnad
På de företag där facket ändå finns, or
ganiserar medlemmar och förhandlar 
fram avtal, blir lönerna betydligt högre 
än vad de annars skulle vara. På IAM:s 
hemsida berättar Mike Evans, organi
satör, om skillnaderna i villkor på två 
olika Boeinganläggningar:

– I Washington State där IAM orga
niserar medlemmar och har förhandlat 
fram avtal tjänar en montör/mekaniker 
och medlem 38,61 dollar i timmen efter 
sex års erfarenhet. I South Carolina 
tjänar en anställd som inte företräds av 
facket 22,62 dollar i timmen, säger han.

annette.lack@ifmetall.se

iam och iF metall hjälps åt
iam och iF metall har ett mångårigt 
samarbete som 2007 förtydligades i ett 
samarbetsavtal som rör organisering, för-
handling och avtalsteckning. Förbunden 
hjälps åt att se över hur detta efterlevs 
inom multinationella koncerner. 

tack vare facket har iam:s medlemmar:
4  i genomsnitt 27 procent högre lön än 

icke-medlemmar.
4  pensionsavtal med sin arbetsgivare 

(cirka 54 procent av medlemmarna).
4  hälso- och sjukförsäkring.
4  större tillgång till utbildningsmöjlig-

heter.

Fackföreningsrörelsen i Usa jobbar i kraftig motvind, berättar owen herrnstadt från det 
amerikanska fackförbundet iammachinists.
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Göteborg där Marcello Malentacchi bör-
jade på Volvo och tidigt blev fackligt aktiv. 
Han avslutade sin fackliga karriär som 
vald generalsekreterare under 20 år för 
det globala industrifacket IMF (nuvarande 
Industri All Global Unions). När Marcello 
hastigt gick bort startade avdelningen i 
Göteborg en särskild utmärkelse till minne 
av honom och för att lyfta fram aktiva som 
jobbar i hans anda med internationella 
fackliga frågor.

teknikcollege inspirerar 
Gymnasie-
utredningen 
som nyligen 
överlämna-
des till gym-
nasieminis-
tern tycks i vissa förslag ha inspirerats av 
Teknikcolleges sätt att organisera under-
visningen.

Man har bland annat föreslagit att 
gymnasieskolan ska präglas av samman-
hållna arbetsdagar utan håltimmar och att 
tid för färdighetsträning och mängdträning 
ska förekomma utöver den vanliga under-
visningen.

– Förslagen verkar direkt hämtade 
från hur skolorna inom Teknikcollege i dag 
orga niserar elevernas arbetsdagar, menar 
Josefin Larsson, utredare på IF Metall.

årets bästa studieresultat 

När IF Metalls ansvariga studieorganisatö-
rer möttes för sin årliga träff delades ock-

korta
nyheter

Avtalsnytt  
på flera språk.
nu startar  
motorbranschcollege.
pengar slut till  
arbetsmiljöutbildning. 

avtalsnytt på flera språk
Ett IF Metall 
för alla var 
rubriken 
på en mo-
tion som 
klubba-
des igenom 
på kon-
gressen 2014. 
Motionens syfte var att vi ska bli bättre på 
att göra material och information tillgäng-
lig även för den som inte pratar och för-
står svenska. Som ett led i detta finns nu 
Avtalsnytt översatt till engelska, arabiska 
och thai. 

Avtalsnytt hittar du på IF Metalls hem-
sida under Avtal 2017.

medlemsavgifter 2017 
IF Metalls förbundsstyrelse har fastställt 
lägsta och högsta medlemsavgift i pro-
centavgiftssystemet för 2017.

Den lägsta avgiften i procentavgifts-
systemet blir 208 kronor per medlem och 
månad under 2017. Den högsta blir 572 
kronor.

Både den lägsta och högsta avgiften 
för medlemmar i en avdelning eller i en 
klubb kan vara högre om avdelningen el-
ler klubben har tecknat kompletterande 
medlemsförsäkringar som finansieras via 
medlemsavgiften.

marcelloutmärkelsen 2016
Som en sann 
internationa-
list med lång 
och stort en-
gagemang för 
koncernfackliga 
frågor hemma 
och ute i värl-
den fick Kennet 
Carlsson, tidi-
gare IF Metalls 
klubbordförande på SKF i Göteborg, ta 
emot Marcelloutmärkelsen 2016.

Utmärkelsen anordnas av IF Metall 

Facebook.com/ifmetall
Twitter.com/ifmetall
Instagram.com/ifmetall

så utmärkelsen ut för bästa studieresultat. 
Denna gång blev det IF Metall Bohuslän-
Dal som kammade hem ära och berömmel-
se. Avdelningens studiearbete har lett till 
att antalet deltagare som gått fackliga ut-
bildningar har ökat från 8,95 procent 2014 
till 18,63 procent fram till 2016. 

nu startar motorbranschcollege
Motorbranschens 
Yrkesnämnd star-
tar ett pilotprojekt, 
Motorbranschcollege 
(MBC), tillsammans 
med fyra skolor runt 
om i Sverige. Syftet 
är att stärka utbild-
ningskvaliteten och 
därmed öka andelen sökande till gymna-
sieskolans fordonstekniska utbildningar. 

– Motorbranschen kan erbjuda jobb 
med bra lönevillkor och stora utvecklings-
möjligheter. Trots detta är det en utma-
ning att stärka kompetensförsörjningen 
för framtiden. Bara de närmsta tre åren 
behöver branschen anställa 5 500 perso-
ner. Samtidigt söker allt färre ungdomar 
till de fordonstekniska programmen, säger 
Lina Skoglund, ombudsman på IF Metalls 
arbetslivsenhet och vice ordförande i 
Motorbranschens yrkesnämnd.

auktionsdag för rättvis stålhandel
Den 9 november ar-
rangerade Industri 
All European Trade 
Union en auktions-
dag med cirka 
10 000 europeis-
ka stålarbetare i 
Bryssel. Syftet var 
att uppmärksamma 
de europeiska fack-
ens krav på att de europeiska länderna ska 
få konkurrera på lika villkor när det kom-
mer till handel av stål.

– Själva poängen med frihandel är ju 
att få konkurrera på lika villkor. Export 
med stöd av statliga subventioner ger 
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lina skoglund.

“We assess that we can manage a real wage increase for the members in the next agreement period as well,” says IF Metall’s Association Chairman Anders Ferbe.
The joint agreement demands are in line with the members’ requests, he says:“The wages and more possibilities for the more senior workers to decrease their working hours are the issues most important to our members. This is particularly clear from the results of the IF Metall meetings held in the autumn.

“In LO, we are also in agreement on a solidarity model that benefits those with the lowest wages, which also entails a gender equality effort. It feels really good,” says Anders Ferbe and continues:“For IF Metall’s part, this model will mainly benefit women in the laundry industry, the textiles industry and at certain workshops.”

Demanding 2.8 per cent wage increase

2
Agreement NEWS

The industrial unions are demanding wage increases of 2.8 per cent, SEK 672 in wage space for those who earn less than SEK 24,000 per month and a continued expansion of the part-time pension.

Responsible publisher: 
Bengt Forsling, IF Metall. 
+46-8-786 80 00.

Subscribe to agreement news and our wall newspaper “Avtalsnytt” by SMS or e-mail. Register at www.ifmetall.se. 

Similar conditions 
“It was only six months ago that we last reached an agreement and the economic conditions have not changed so much since then. This is why we have arrived at agreement demands similar to those of the 2016 agreement movement,” says Anders Ferbe.  “It’s also important that we continue to increase the pos-sibilities of reducing working hours in the final years of working life, especially considering the political debate being conducted about raising the retirement age.”

Agreement counsel decidingThe proposal on a common agreement platform will now be circulated for comment to the associations con-cerned, which besides IF Metall are the Swedish union of forestry, wood and graphical workers (GS), the Swedish Association of Graduate Engineers (Sveriges Ingenjörer), Unionen and Livs. For IF Metall, the proposal will be addressed at the agreement counsel in mid-November, which will also decide on motions and a possible coordi-nation between the LO associations.

28 OCTOBER 2016

 annelie ivarsson (mitten) tog emot 
utmärkelsen från anna Jensen naatikka 
(höger) och agneta hartzell (vänster).
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europaportalen laddar om
IF Metall är ett av flera fackförbund som 
tillsammans med arbetsgivarorganisa-
tioner äger nyhetsportalen Europa-
portalen. 

Sajten laddar nu om och ska bli vassare 
i både rapportering och fördjupningar. 
Dessutom får layouten på hemsidan en 
uppfräschning. Redaktionen sitter  
i Stockholm och har en reporter på plats  
i Bryssel. Vill du få nyheter och förbättra 
dina kunskaper om EU är ett besök på 
www.europaportalen.se att rekommen-
dera.

teknikcollege fyller 10 år 

Den första Teknik college regionen certi-
fierades 2006 och de senaste tio åren har 
konceptet vuxit till att omfatta 150 utbild-
ningsanordnare, 3 000 samverkansföretag 
och 180 kommuner runt om i hela Sverige. 
Det gör Teknikcollege till Sveriges största 
samverkansplattform för kompetensför-
sörjningsfrågor. 

Den 16 november samlades aktiva inom 
Teknikcollege på Conventum i Örebro för 
att fira. Det blev en fullspäckad dag med 
intressanta seminarier, robottävling och 
spännande föreläsningar från bland andra 
Anders Ferbe, IF Metalls ordförande, och 
Anna Ekström, gymnasie- och kunskaps-
lyftsminister. 

avtalsextra 1 med  
detta nummer av info
Medlemsfoldern Avtalsextra skickas till-
sammans med detta nummer av tidningen.

Väl informerade medlemmar och 
förtroendevalda är betydelsefullt i en av-
talsrörelse, dela därför snarast möjligt ut 
foldern på arbetsplatsen.

En engelskspråkig version finns på 
ifmetall.se under fliken Avtal 2017.

samverkande företag prisade

I samband med Teknikcollege jubileums-
konferens i Örebro 16 november delades 
Teknikcollege samverkanspris ut. Totalt 
var 53 företag nominerade. 

Vinnaren i kategori stora företag är 
Uddeholms AB, Teknikcollege Värmland 
och vinnare i kategori små- och medel-
stora företag är Holms Industri AB, 
Teknikcollege Östergötland. 

Båda företagen har på ett föredöm-
ligt och uthålligt sätt arbetat strate-
giskt med Teknikcollege under många 
år. Holms Industri var med redan 2007 
när Teknikcollege etablerades som re-
gion i Östergötland. Uddeholms AB har 
på samma sätt arbetat långsiktigt med 
Teknikcollege och har genom en rad 
olika punktinsatser varit en viktig aktör i 
Teknikcollege Värmlands arbete med att 
vända det låga söktrycket. I Värmland har 
de sökande till industriprogrammen ökat 
med 48 procent jämfört med förra året.

oschyssta villkor, säger Tomas Karlsson,  
IF Metalls klubbordförande på SSAB i 
Luleå, som var på plats i Bryssel.

saab fick jämställdhetspris

Under Industridagen i Malmö i oktober till-
delades Saab AB Industrins jämställdhets-
pris 2016. Bakom priset står Industrirådet 
som är en samarbetsorganisation mel-
lan arbetsgivare och fack inom industrin. 
I motiveringen till priset skrev juryn bland 
annat att ” Saabs arbete grundar sig på en 
vilja att attrahera den bästa kompetensen 
och att tillvarata och utveckla alla medar-
betares kompetens, oavsett kön, samt en 
övertygelse om att jämställdhet är en för-
utsättning för innovation och långsiktig 
lönsamhet.”

Pengar till arbetsmiljöutbildning  
har redan tagit slut
De cirka 75 miljoner kronor som LO, 
Svenskt Näringsliv och PTK gemensamt 
satsat på arbetsmiljöutbildningar och som 
skulle räcka i tre år är redan slut. Ungefär 
en tiondel av pengarna gick till skyddsom-
buden och resten till cheferna.

 – Nästa gång vi skriver ett avtal om ar-
betsmiljöutbildningar, och pengar till det, 
är det oerhört viktigt att man viktar peng-
arna så att fler skyddsombud får tillgång 
till utbildning, säger Lea Skånberg, chef för 
IF Metalls arbetslivschef och fortsätter:

– Samtidigt är det ju så att arbetsgi-
varna enligt arbetsmiljölagen är skyldiga 
att betala för utbildning av skyddsombud. 
Nu måste skyddsombuden få stöd från 
hela den fackliga organisationen att driva 
detta lokalt.

medlemsvÄrde!

ifmetall.se/medlemskort

anSvariG UtGivare
Bengt Forsling, 08-786 82 24

redaKtionen
tfn: 08-786 80 00 (vx) 
e-post: info@ifmetall.se
marinette ask, anders Fredriksson, daniel 
Hermansson, ingela Hoatson, annette lack, 
anneli lundberg, nina Portocarrero Flores,  
lisa Wernstedt

layoUt inger lernevall

tryCK Sib-tryck Holding aB

nÄstainFo
15 procents rabatt 
på mode – kläder, 
skor, accessoarer – 
hos haléns. Fri frakt under december.

Info nr 10/2016 når din arbetsplats under 
vecka 50. 



I IF Metalls nya webbshop, 
som du hittar längst upp till 
höger på hem sidan, kan du 

som aktiv i IF Metall själv 
beställa allt det du behöver. 

Här finns kursmaterial, 
blanketter, broschyrer och 

profilreklamprylar. 
Gå in, skapa ett konto  

och kom igång redan i dag!
För att kunna beställa mås-

te du skapa ett konto. Klicka 
på Skapa konto. Fyll i uppgif-

terna och klicka på Spara.
Nu får du upp inloggnings-

rutan igen. Fyll i ditt använ-
darnamn och lösenord. 

Välj och vraka bland  
produkterna. 

Många av materialen kan 
du bläddra i och andra kan du 
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