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Cristian Calderon Garrido värvar nya 
medlemmar till IF Metall så effektivt att 
han själv blev rekryterad till handledar
utbildning i organisering.   sidan 8

Cristian värvar  
för glatta livet



2  |  3 2017

Efter intensiva och svåra förhandlingar nådde parterna den 31 mars fram till nya 
treåriga avtal på åtta områden. Avtalen berör ungefär 1 miljon människor som 
antingen direkt eller indirekt sysselsätts i Sveriges industri.

– Vi bedömer att nivån, med ett avtalsvärde på 6,5 procent över tre år, ger 
oss goda långsiktiga konkurrensförutsättningar för svensk industri, säger  
Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

– Vi är mycket  nöjda med att vi kunnat 
enas om ett avtalsinnehåll som totalt 
stärker industrin och därmed också möj-

ligheterna att skapa fler jobb. Samtidigt 
lyckades vi stoppa samtliga de enorma 
attacker som arbetsgivarna riktat mot 

oss den här gången, inte minst vad gäl-
ler arbetstiderna, säger Anders Ferbe. 

 
Ett historiskt genombrott
Avtalen innehåller också en historisk 
låglönesatsning, som berör minst 30 000 
av förbundets medlemmar.

– Det är ett stort genombrott med den 
modell vi enats om. Den innebär samti-
digt att ingen behöver ”sälja ut” något 

– Vi är mycket nöjda  med avtalet

Anders Ferbe frågas ut efter 
presskonferensen med 
Facken inom industrin.
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Nytt avtal med löneökningar, pen
sionsavsättning och låglönesatsning. 
Det blir resultatet när vi står sida vid 
sida. Ert engagemang har märkts 
ända in i förhandlingsrummen. Det 
har gjort oss starka tillsammans.

Vi krokade arm med LOförbunden 
och med de övriga facken inom 
industrin. Vi stod upp för varand
ra och det var helt avgörande för 
att vi fick igenom våra huvudkrav: 
löneökningar, ökad avsättning till 
deltidspension och en låglönesats
ning – och att vi kunde stå emot 
arbetsgivarnas alla försämringsför
slag.

En för alla, alla för en. Ett gammalt 
koncept som fungerar.

Vårt nya treårsavtal ger stabilitet 
och förutsättningar för fortsatta 
reallöneökningar. Det stärker indu
strin och därmed jobben. 

Vår låglönesatsning är också en jäm
ställdhetssatsning, eftersom kvin
norna är överrepresenterade i de 
låga lönelägena. Med avtalet skapar 
vi förutsättningar för att kvinnodo
minerade branscher också utanför 
industrin får mer, utan att behöva 
betala med försämringar i avtalen. 

Utan försämringar av avtalen har  
Industriavtalet åter levererat –  
20 års framgångar fortsätter. Allt 
avgörs även i framtiden av ert enga
gemang. Tack till er alla.

Anders Ferbe
Förbunds-
ordförande 
i IF Metall

Få trodde – men 
tillsammans  
fixade vi det

– Vi är mycket nöjda  med avtalet

Avtalet i korthet
4   Löneökningar 

I genomsnitt ungefär 2 procent ökar 
lönen i avtalen med varje år de när-
maste tre åren. Löneökningarna sker 
den 1 april varje år.

4  Deltidspensionen 
Avsättningen ökar med 0,2 procent 
från den 1 april 2017 och med ytterli-
gare 0,3 procent från den 1 april 2019.

4  Låglönesatsningen 
Där företagspotter används ska de 
lägsta lönerna för heltidsarbetande be-
handlas som om de vore 24 000 kronor 
i månaden. Det höjer pottens värde på 
arbetsplatsen.  
   På områden med branschpotter är 
dessa uträkningar redan gjorda och 
pottens lägsta värde anges i det cen-
trala avtalet. 

Utförliga anvisningar och övriga avtals
justeringar anges i de förbundsmed
delanden som kommer att skickas till 
klubbar och avdelningsombud. Du hittar 
dem även i medlemsportalen.

Medlemsfoldern Avtalsextra 3, som 
innehåller mer information om uppgörel
sen, skickas separat till arbetsplatserna.

i sina avtal för att 
få igenom liknade 
på andra avtals-
områden. Låglöne
satsningen är även 
en jämställdhets-
satsning, eftersom 
majoriteten av de 
som nås med denna 
är kvinnor, säger VeliPekka Säikkälä, 

IF Metalls avtalssekreterare. 
– Att vi nu dessutom ökar avsätt-

ningen till deltidspensionen innebär ex-
empelvis på Teknikavtalets område att 
ungefär 600 kronor sätts av i snitt för 
varje medlem i slutet av avtalsperioden 
varje månad. Det kommer att få stor 
påverkan på de framtida pensionerna, 
avslutar VeliPekka Säikkälä. 

anders.fredriksson@ifmetall.se
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Veli-Pekka Säikkälä.

Avtals
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Reallöneökningar, 
utbyggd deltidspension 
och låglönesatsning 
i fackens gemensamma
avtalskrav.

NOVEMBER 
2016

This information is also available in english at ifmetall.se

105 52 Stockholm
08-786 80 00
www.ifmetall.se

Det handlar om 
dina villkor.
Häng med!
Under fl iken Avtal 2017 på 
www.ifmetall.se hittar du alltid 
senaste nytt kring avtalsrörelsen. 
Där kan du även anmäla dig 
till vårt nyhetsbrev.
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Enade fack 
med gemensam styrka 
i ny avtalsrörelse
Facken inom industrin och samtliga 
LO-förbund står enade bakom kraven 
i avtalsrörelsen. Industrin sätter 
även fortsättningsvis lönenormen, 
”märket”, för resten av arbets-
marknaden.

En gemensam avtalsplattform är 
framtagen. Den ligger till grund för 
de mer branschspecifi ka krav som 
överlämnas till arbetsgivarna i slutet 
av december. 

IF Metalls avtalsråd sa i november ja 
till de gemensamma kraven.

Grunden är lagd – nu formas de avtalsspecifi ka kraven

19 oktober
epresentantskapsmöte 

beslutar om samordning i 
örelsen.

28 oktober
Facken inom industrin pr
gemensam avtalsplattform.

OKTOBER 2016

Januari –februari
terna förhandlar. 

Nuvarande avtal löper ut

Opartiska ordförande träder in 
och biträder förhandlingarna om 
avtal inte har träffats.

JANUARI–MARS 2017

De samordnade avtalskraven ska nu kompletteras med de prioriteringar som görs av respektive förhandlings- delegation utifrån de motioner som inkommit till avtalsrådet. 

esentantskapsmöte 
dning i 

Facken inom industrin presenterar
gemensam avtalsplattform.

NOVEMBER–DECEMBER 2016

17–18 november
IF Metalls avtalsråd behandlar 
motioner, samordning, förslag till 
vissa avtalskrav etc. 

21 december
Avtalskraven utväxlas mellan 
fack och arbetsgivare.

29 november–12 december Arbete i förhandlingsdelegationerna 
samt fastställande av bransch-
specifika krav. 

Januari –februari
Parterna förhandlar. 

31 mars
Nuvarande avtal löper ut

1 mars
Opartiska or
och biträder förhandlingarna om 
avtal inte har träffats.

JANU

22 augusti–9 september IF Metallträffar genomförs i hela 
landet.

31 augusti
Sista dag för motioner till
Avtalsrådet. OBS. Din avdelning 
kan ha annat sista datum.

12-30 september
Strategiträffar där förbunds- 
ledningen träffar avdelningarna.

19 oktober
LO:s representantskapsmöte 
beslutar om samordning i 
avtalsrörelsen.

28 oktober
Facken inom industrin presenterar 
gemensam avtalsplattform.

SEPTEMBER 2016OKTOBER 2016
AUGUSTI 2016

NOVEMBER–DECEMBER 2016

17–18 november
IF Metalls avtalsråd behandlar 
motioner, samordning, förslag till 
vissa avtalskrav etc. 

21 december
Avtalskraven utväxlas mellan 
fack och arbetsgivare.

29 november–12 december Arbete i förhandlingsdelegationerna 
samt fastställande av bransch-
specifika krav. 

Januari –februari
Parterna förhandlar. 

31 mars
Nuvarande avtal löper ut.

1 mars
Opartiska ordförande träder in 
och biträder förhandlingarna om 
avtal inte har träffats.

JANUARI–MARS 2017
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Hög anslutningsgrad  
och sammanhållning är  
viktigast när arbets- 
givarna kräver kraftiga  
försämringar i avtalen. 
Vi är starkast tillsammans!

JANUARI 2017

105 52 Stockholm
08-786 80 00
www.ifmetall.se

Det handlar om 
dina villkor.
Häng med!
Under Avtal 2017 på 
www.ifmetall.se hittar du alltid 
senaste nytt kring avtalsrörelsen. 
Där kan du även anmäla dig  
till vårt nyhetsbrev.

 #avtal17

Tillsammans 
är vi starka
Vi är världens bästa industriarbetare. Vi är värda bra villkor. Våra krav i avtalsrörelsen är väl avvägda för att inte hota konkurrenskraften och jobben.

Om vi ska nå ett bra resultat i årets avtalsrörelse krävs ett stort engagemang från alla medlemmar. När vi gör våra röster hörda på arbetsplatserna  hörs det ända in i förhandlingsrummen.

Vi håller ihop – endast då kan vi nå framgång.

Anders Ferbe, förbundsordförande
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Fredrik Ottosson och Senid Begic jobbar i en bransch som är i ständig förä nd
ring. Som personliga servicetekniker på Bilia i Solna ser de hur ny teknik kan 
komma att förändra deras yrke framöver, men det är inget som skrämmer dem.

– Bilarna blir mer och mer som självkörande datorer, det ställer hela tiden 
nya krav i yrket, säger Senid Begic.

Båda har haft intresse för yrket långt 
innan de började sina utbildningar på 
fordonsgymnasiet. Deras nuvarande roll 
som servicetekniker fanns dock inte ens 
för bara några år sedan.

– Arbetsinnehållet är brett, men sam-
tidigt specialiserat utan direkta inlås-

ningseffekter till specifika modeller eller 
märken. Möjligheten till utveckling av 
både kompetens och lön är bra, säger 
Fredrik Ottosson.

Rollen som servicetekniker uppskat-
tas inte minst av kunderna, samtidigt 
som det periodvis kan bli lite stressande 

att ha kundkontakten medan man job-
bar på bilarna, säger både Fredrik och 
Senid. 

– Men det vägs upp av att risken för 
missförstånd minskar rejält, vilket ju 
sparar tid då det blir lättare med felsök-
ning när man själv talar med kunden 
direkt, säger Fredrik Ottosson. 

Hjulen snurrar allt snabbare
Senid Begic har jobbat här i sju år. Han 
ser hur det ständigt blir mer komplexa 
och nya utmaningar. 

LJUS FRAMTID
för morgondagens bilmekaniker

Positiv framtid för 
morgondagens bilme-
kaniker
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Foto detta uppslag: Bea Tigerhielm

IF Metalls kongress 19–22 maj 2017
Kongressen genomförs i år på temat Fram-
tidens industriarbete.

När den tekniska utvecklingen går  
allt fortare blir de anställda i industrin  
allt viktigare. 

Människor är inte maskiner, men yrkes-

skickliga människor behövs för att plocka 
det bästa ur maskinerna.

Sverige har allt att vinna på framtidens 
industriarbete – och vi i IF Metall är fram-
tidens industriarbetare.

Följ kongressen på ifmetallkongress.se.

– Det blir allt mer elektronik i bi-
larna, de är mer och mer som körande 
datorer. En framtid med självkörande 
bilar, eldrift i högre utsträckning och 
mer komplexitet överlag innebär helt 
nya krav i yrket. Det lär bli mer av 
mjukvarufel i stället för så mycket rent 
mekaniska fel för oss att hantera, säger 
Senid Begic. 

Alla vill ha en bilmekaniker
Skulle man mot förmodan inte gilla  
utvecklingen är mekanikerna konkur-

renskraftiga på arbetsmarknaden.
För så är det. Samtidigt som det är en 

styrka i att veta att man som utbildad 
mekaniker kan välja och vraka bland job-
ben, är det också ett problem för bran-
schen själv. Många som gått fordonsgym-
nasiet arbetar inte inom yrket i dag. 

Hundraprocentig anslutning
– Branschen måste bli bättre på att ta 
hand om utbildade fordonsmekaniker, 
säger IF Metalls klubbordförande på  
Bilia i Solna, Dragan Mitrasinovic.

– Här hos oss har vi tagit ett helhets-
grepp för att se till att praktik, intro-
duktion, utbildning och andra förut-
sättningar blir så bra som det bara går, 
säger han. 

Fackklubben är ständigt närvarande, 
det märks också genom att anslutning-
en är hundraprocentig. 

– Det är en oerhörd styrka med när-
heten och den samhörighet som med-
lemskapet ger på golvet, det är viktigt, 
avslutar Dragan Mitrasinovic. 

anders.fredriksson@ifmetall.se

Jobbet blir alltmer komplext i takt med att bilarna blir mer som körande datorer. 
Servicetekniker Fredrik Ottosson, Dragan Mitrasinovic, som också är IF Metalls klubb-
ordförande, och Senad Begic jobbar på Bilia i Solna och de är inte rädda för den nya tekniken.

Servicetekniker Fredrik Ottosson instruerar Stefan Janicic,  
praktikant från yrkesgymnasiet i Bromma. 
- Det är en prima praktikplats, säger Stefan Janicic.
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Ibland kommer frågan om varför  
IF Metall valt att samarbeta med 
Socialdemokraterna. Det handlar om 
att arbetarrörelsen historiskt har två 
grenar, den fackliga och den politiska, 
som i över ett sekel kämpat för allas 
lika värde. 

– Det är viktigt för våra medlemmar att 
IF Metall driver på politiskt i frågor som 
påverkar deras vardag, både på arbets-
platsen och i övriga livet, säger Marie 
Nilsson, IF Metalls vice ordförande.

Men det finns också många minst 
lika angelägna nutida skäl. När en mo-
deratledd regering tog makten 2006 var 
den mycket lyhörd för arbetsgivarnas 
önskemål. Snabbt monterade den bor-
gerligt styrda regeringen ner delar av 
välfärden, som många kommit att ta för 
givna. 

Borgerlig regering drabbade många
– Vi vet att många av våra medlemmar, 
till exempel de som blev arbetslösa eller 
sjuka, drabbades. Moderaterna vägrade 
att lyssna på oss och det kostade Sverige 
60 000 industrijobb under perioden,  
säger Marie Nilsson. 

Den nuvarande, socialdemokratiskt 
ledda regeringen, har däremot ett starkt 
engagemang för en aktiv industripolitik. 
Det är viktigt, eftersom industrin är så 
betydande för Sverige och skapar goda 
förutsättningar för viktiga satsningar 
på skola, vård och omsorg. 

– Flera bra initiativ har startats ge-
nom strategin för nyindustrialisering, 
där IF Metall varit starkt pådrivande, 
men mer behöver utvecklas, säger Marie 
Nilsson. 

– När nu Stefan Löfven, som själv 

varit industriarbetare och ordförande 
för IF Metall, är statsminister är det na-
turligt att han lyssnar på vad arbetarna 
behöver och driver en politik som är bra 
för alla, inte bara för några. 

Förbättra livsvillkoren
IF Metall kommer därför att fortsätta 
med fackligpolitisk samverkan. För-
bundets medlemmar ska veta att deras 
förtroendevalda gör allt för att förbättra 
deras livsvillkor.

ingela.hoatson@ifmetall.se
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IF Metalls vice ordförande Marie Nilsson menar att det är viktigt att förbundet driver 
politiska frågor i medlemmarnas intresse.

IF Metall  
påverkar  
i maktens  
korridorer
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Cristian Calderon Garrido var så effek
tiv i IF Metalls kampanj Medlem värvar 
medlem att han själv blev rekryterad 
till handledarutbildning i organisering.

– Jag fixade tio nya medlemmar re
dan under den första kampanjveckan, 
berättar Cristian glatt.

För att ge lite extra guldkant till den 
som värvar en medlem till IF Metall via 
inträdet på hemsidan ger IF Metall en 
biobiljett per nyvärvad facklig medlem. 

– Jag fyllde min biobiljettkvot på en 
vecka då belöningen ges för högst tio 
värvade, säger Cristian.

Trots det fortsätter organiserandet 
för fullt. Mitt under samtalet avbry-
ter sig Cristian Calderon Garrido, men 
förklarar sig när han är tillbaka efter 
några minuter:

– Det var en av jobbarkompisarna 
som kom in och ville veta hur han skulle 
göra för att gå med, och det prioriteras.

Introduktion för nyanställda
En fördel som Cristian Calderon Gar-
rido har är den överenskommelsen som  
 IF Metallklubben har med arbetsgiva-

ren om introduktion för nyanställda.
– Alla som börjar jobba här på Eber-

spächer – oavsett om det är kortare tid, 
fast eller via bemanningsbolag – får 
information om det fackliga medlemska-
pet. Det är ett gyllene tillfälle att värva 
nya medlemmar.

Stöd från avdelningen
Dessutom tillhör Cristian Calderon  
Garrido  IF Metall Sörmland, som satsat 
extra på att utveckla både sitt sätt att 
organisera nya medlemmar och ge med-
lemsservice.

– Hela avdelningsstyrelsen, anställda 
ombudsmän och administrativ personal 
har gått det så kallade träningslägret 
i organisering. Vi lägger också mer tid 
och kraft på att vårda våra medlemmar, 
berättar avdelningsordförande Dan  
Söderqvist.

Något som Cristian Calderon Garrido 
intygar och tycker är bra.

– Vi har hela tiden kontakt med av-
delningen och följer upp hur vi jobbar.

När Cristian Calderon Garrido själv 
började jobba och gick med i facket 
innehöll kanske inte introduktionen så 

mycket om varför man skulle vara med 
– man skulle helt enkelt vara med.

– Det är viktigt att tala om fördelarna 
att vara med, men också att vara tydlig 
med nackdelarna om du väljer att stå 
utanför. Vad som kan hända om du inte 
har det fackliga stödet bakom dig om nå-
got händer och vad vi faktiskt alla bidrar 
med genom att gå med. En stark organi-
sation som kan förbättra villkoren.

annette.lack@ifmetall.se

Foto: Janne Höglund

Medlem värvar medlem
Jobbarkompisen som redan är medlem är 
den bästa medlemsvärvaren. Under 2017 
belönas den som värvar nya medlemmar 
lite extra. Läs mer på ifmetall.se där också 
detta flygblad finns för att sprida vidare 
på arbetsplatsen.

Rekord i medlemsvärvning

Som 
arbetskamrat 
och medlem 
är du viktig 
för att vi ska bli 
fler medlemmar 
i facket.

Det vill 
vi belöna.

Läs mer på ifmetall.se 
Medlem värvar medlem

MEDLEM

MEDLEM
varvar

Cristian Calderon Garrido 
blev sporrad av IF Metalls 
kampanj Medlem värvar 
medlem. Nu är han själv 
handledare i att organisera.
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En arbetsgivare är alltid skyldig att tillämpa kollektivavtalet på samtliga anställ
da. Men det är bara de som är medlemmar i facket som kan begära ersättning 
eller skadestånd om avtalet inte följs. 

– Oorganiserade har inte någon rätt till avtalets innehåll och värde, säger 
Darko Davidovic, IF Metalls förbundsjurist.

Varför har även oorganiserade rätt till 
den lön och de villkor som kollektivav-
talet fastställer? Den frågan ställer ofta 
både medlemmar och förtroendevalda. 
Det enkla svaret är: Det har de inte.

Kollektivavtalet är en uppgörelse mel-
lan två parter: fack och arbetsgivare. 
Ingen annan omfattas av avtalet. 

Däremot är arbetsgivaren skyldig att 
tillämpa kollektivavtalet på samtliga an-
ställda. 

– Den skyldigheten gäller dock en-
bart gentemot den fackliga organisatio-
nen, inte gentemot den som valt att stå 
utanför, säger han.

Som fackförbund kan vi givetvis ald-
rig acceptera att en arbetsgivare betalar 
ut fel löner. Det är därför som vi begär 
förhandling.  

Inget skadestånd till oorganiserade
– Vi kan också begära skadestånd, och 
i yttersta fall stämma arbetsgivaren i 
domstol för att denne inte betalar ut 
rätt löner. Då tillfaller alla eventuella 
ersättningar eller skadestånd i sin hel-
het vår fackliga organisation, och i för-
längningen medlemmarna. Den oorgani-
serade har inte rätt till ett enda öre.

Den som aktivt valt att inte ingå i 

den part som tecknar kollektivavta-
let har givetvis inte heller rätt till det 
skydd som avtalet ger. Den oorganise-
rade får därför varken förhandlings-
stöd, rättshjälp eller något medbestäm-
mande och omfattas inte heller av det 
tolkningsföreträde som lagen ger oss vid 
tvister med arbetsgivaren. 

Alltid organisationen bakom sig 
– Vill den oorganiserade strida för ute-
blivna löner eller ersättningar gentemot 
arbetsgivaren, då får hen göra det själv. 
Men någon ersättning eller skadestånd 
för brott mot kollektivavtalet kan, och 
ska, en oorganiserad aldrig få. 

– Medlemmarna i IF Metall har där
emot alltid hela organisationen bakom 
sig vid strid för deras kollektivavtalade 
rätt, säger Darko Davidovic.

anneli.lundberg@ifmetall.se

Foto: Linda Håkansson

Bara medlemmarna har 
rätt till kollektivavtalet

En arbetsgivare är alltid 
skyldig att betala lön 
enligt kollektivavtalet. 
Den skyldigheten gäller 
dock enbart gentemot 
facket, berättar IF Metalls 
förbundsjurist Darko 
Davidovic.
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Stipendiesumman är 30 000 kronor, 
fördelat på två stipendier. Tanken är att 
pengarna ska användas till utbildning inom 
arbetsmiljöområdet.

Sista dag för nominering är den 31 maj 
och vinnarna utses i början av hösten. På 
prevent.se kan du läsa mer och nominera.

Bli vår förebild – berätta om dyslexi
IF Metall jobbar tillsammans med 
Dyslexiförbundet för att sprida och öka 
kunskap om dyslexi. Vi söker nu dig som 
är medlem i IF Metall, har egen erfarenhet 
av dyslexi och kan tänka dig att dela med 
dig av din kunskap och kompetens till oss 
– antingen genom att bli intervjuad eller 
filmad när du jobbar.

Ta chansen att bli en viktig förebild 
för andra genom att dela med dig av dina 
erfarenheter. På samma gång hjälper du 
oss att bli ett mer tillgängligt fack.

Låter detta intressant, kontakta  
gina.persson@ifmetall.se eller telefon 
08786 83 51.  

Många förstagångsombud  
på IF Metalls kongress

Martin 
Nilsson är med 
sina 22 år är den 
yngsta av alla 
300 ombud som 
samlas den 1922 
maj 2017 när  
IF Metall håller kongress. 
– Det ska bli väldigt spännande att delta 
och lära mig mer om vår organisation,  
säger Martin Nilsson.

Martin Nilsson må vara det yngsta  
ombudet, men han är långt ifrån ensam 
om att vara med för första gången på  
IF Metalls kongress. Av 300 ombud är 166 
med för första gången.

Några fakta om IF Metalls kongress: 
Antal ombud: 300  

KORTA
NYHETER

Ny avdelning  
– IF Metall Gävleborg. 
Nominera 
en arbetsmiljöstjärna. 
Fackliga protester  
ger resultat.

Facklig solidaritet spelar roll

Efter en massiv internationell facklig kam
panj har merparten av de arresterade 
textil arbetarna i Bangladesh släppts fria. 

– Tydligt bevis för att internationell 
facklig solidaritet spelar stor roll, säger  
IF Metalls förbundsordförande Anders 
Ferbe.

Sedan i december 2016 har textilarbe
tare suttit i fängelse för protester mot och 
manifesterade för höjda minimilöner  
i landet. Myndigheterna har också passat 
på att arrestera fler fackligt aktiva sedan 
dess och arbetsgivarna har friställt anställ
da som vågat delta. 

– Från IF Metalls sida var vi tidigt ute 
och protesterade i ett brev till landets 
högsta ledning mot den behandling som 
textilarbetarna utsätts för, berättar Anders 
Ferbe.

Myndigheter och arbetsgivare har ock
så accepterat den fackliga organisationen 
som förhandlingspart och tecknat avtal. 
Avskedade arbetare kommer att återan
ställas. Den fackliga organisationen som 
även är medlem av Industri All har kunnat 
öppna sitt kontor igen.

Nominera en arbetsmiljöstjärna
Har du en arbets
kamrat, kanske 
ett skyddsom
bud, i din närhet som borde uppmärksam
mas för sitt goda och engagerade arbets
miljöarbete? Då kan du nominera hen till 
Prevents arbetsmiljö stipendium.

Det delas ut varje år till personer verk
samma i privata företag som aktivt arbetat 
för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

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

Antal kvinnor: 114 (38 procent) 
Antal män: 186 (62 procent) 
 
Antal motioner: 433 
fördelade på kongressens tre huvudom
råden: 
Vår arbetsplats  190 motioner 
Vår organisation  148 motioner 
Vårt samhälle  95 motioner

Du kan läsa mer om kongressen på 
ifmetallkongress.se. 

Fackliga protester ger resultat

De fackliga massprotesterna i Sydkorea 
under ett flertal veckor spelade en nyckel
roll när landets president till slut fick läm
na sin post. Men även den internationella 
fackliga rörelsen inom Industri All, där  
IF Metall är medlem, har spelat roll när det 
gäller att ge stöd till de fackliga protester
na i Sydkorea.

Protesterna har hållits sedan förra året 
då en rad olika inskränkningar har gjorts 
i rätten att mötas och organisera fritt. 
Flera fackliga fängslades och landets LO
ordförande dömdes till fem års fängelse. 

Den avsatte presidenten är nu ett stort 
steg fram för den sydkoreanska fackliga 
rörelsen.

Industriavtalet fyller 20 år
Den 18 mars var det exakt 20 år sedan 
Industriavtalet föddes. Under de 20 år 
som industrins avtalsförhandlingar förts 
inom ramen för Industriavtalet har lönta
garna i alla branscher och sektorer fått se 
reallöneökningar, det vill säga lönen har 
ökat mer än priserna i samhället. Under 
varje avtalsperiod har det inneburit mer 

Martin Nilsson.
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Sedan den borgerliga regeringen lade ner 
Arbetslivsinstitutet 2007 saknas en ak
tör som samlar forskning om arbetsmiljö. 
Nu har en utredare som regeringen tillsatt 
gett ett förslag om ett nationellt centrum 
för kunskap om och utvärdering av arbets
miljö. Något Lea Skånberg, chef för  
IF Metalls arbetslivsenhet, välkomnar.

– Från IF Metalls sida har vi länge drivit 
på för att denna viktiga verksamhet ska 
bedrivas i någon form.

Utredningen föreslår att ett nationellt 
arbetsmiljöcentrum inrättas, med uppgift 
att samla in och sprida kunskap om ar
betsmiljö. Detta centrum ska också bidra 
till kunskapsutveckling samt på olika sätt 
verka för att forskningsbaserad kunskap 
blir mer tillgänglig och kommer till nytta  
i det praktiska arbetsmiljöarbetet. 

Nytt utbildningsmaterial  
om jämställdhet
På lika villkor – 
Jämställdhet genom 
livet, det är namnet 
på nytt utbildnings
material från Arena 
Skolinformation som 
IF Metall har varit med 
att ta fram.

Materialet utgår ifrån Sveriges jäm
ställdhetspolitiska mål ”att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma sam
hället och sitt eget liv”. Det ger en inblick 
i vår historiska resa mot ett mer jämställt 
samhälle. 

Den riktar sig i första hand till lärare 
inom gymnasieskolor, men kan med fördel 
också användas av skolinformatörer.

Ladda ned ditt eget exemplar på  
arbetslivskoll.se.

Nytt material:  
Kort om IF Metall
Nu kan du beställa mate
rialet Kort om IF Metall  
i webbshopen, som du 
når via ifmetall.se. I den 
hittar du kortfattad in

formation och intressanta siffror, till ex
empel antalet medlemmar, avgifter och 
statistik.

Två avdelningar blir en  
i IF Metall Gävleborg

IF Metall Gävleborg är namnet på vår nya 
avdelning. Den bildades genom att Södra 
Norrland och Västra Gästrikland gick sam
man den 1 april 2017. 

En sammanslagning som för mycket 
gott med sig, tycker nya avdelningsord
förande Renate Almén.

– Det känns spännande och bra för vår 
verksamhet. Det medför nya utmaningar 
att få två avdelningar att bli en och att få 
fler aktiva förtroendevalda för närmare 
medlemskontakt. 

IF Metall Gävleborg
Köpmangatan 57, 811 39 Sandviken
Telefon växel: 02627 97 40

pengar över i plånboken när räkningarna är 
betalda.

På ifmetall.se kan du läsa mer om 
Industriavtalet och höra Göran Nilsson,  
i dag kanslichef på Facken inom industrin, 
berätta om bakgrunden till Industriavtalet 
och om vilken betydelse det haft sedan 
1997.

Retroaktivt indragen  
sjukpenning slår hårt
På senare tid har 
IF Metall upp
märksammat att 
allt fler medlem
mar som varit 
sjukskrivna drab
bats av att sjuk
penningen dra
gits in retroaktivt. 
Det handlar om att 
Försäkringskassan från och med den 1 no
vember förra året ändrade sin handläggning 
med anledning av två kammarrättsdomar. 

– Det här är något som vi fått signaler 
om från våra avdelningar, att fler och fler 
drabbas. Vi har till och med hört talas om 
flera fall där sjukpenningen dragits in mitt  
i pågående process för att komma tillbaka 
i arbete, säger Lea Skånberg, chef för  
IF Metalls arbetslivsenhet.

– Från IF Metall har vi framfört till 
regeringen att vi tycker att situationen 
drabbar våra medlemmar orimligt och 
hårt och att detta måste åtgärdas. Därför 
välkomnar jag att man nu lägger fram ett 
lagförslag.

Lagändringen föreslås börja gälla från  
den 1 januari 2018.

IF Metall välkomnar förslag  
 för bättre arbetsmiljö

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, 
Nina Portocarrero Flores, Annika Tripke-Lund,  
Lisa Wernstedt

LAYOUT Inger Lernevall

TRYCK Sib-Tryck Holding AB

NÄSTAINFO

Lea Skånberg.

Upplev en fullspäckad 
racingdag för hela 
familjen, gammal som 
ung. Gå två betala för 
en på STCC. Max åtta biljetter per medlem.

Info nr 4/2017 når din arbetsplats under 
vecka 19. 

JÄMSTÄLLDHET FÖRR OCH NU    1

VÄRLDENS FINASTEBARN

%
100

80

60

40

20

0

STOPP

PÅ LIKA VILLKOR
- Jämställdhet genom livet

Kort om 
IF Metall
Medlemsstatistik, avgifter m.m.
Januari 2017

Renate Almén.
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Vill du vara med i tåget? Vänd dig till din avdelning för
information om tid och plats.
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