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Så fungerar  

inkomstförsäkringen

12 323
kr/mån

62%

Tips
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Diskussioner om en inkomstförsäkring för IF 
Metalls medlemmar har förts länge i förbundet. 
Mikael Sällström, som är ledamot i förbundssty-
relsen, har sett vad försämringen av a-kassan 
har inneburit för medlemmarna på Volvo Cars.
– Vi såg redan under finanskrisen 
2008–2009 att skiftarbetare inte 
ens fick ut 50 procent av lönen i 
a-kassa. Den har urholkats med 
tiden, trots förbättringar av den 
nuvarande regeringen.
 Ekonomin har varit ett stort 
hinder på vägen mot en inkomst-
försäkring. Vid konjunkturned-
gångar är det industriarbetarnas 
jobb som ryker först. Därför har 
det funnits en oro för om förbun-
det skulle klara av den här typen 

av försäkring.
 – Men på senare år har förbun-
dets ekonomi förbättrats radikalt. 
Nu såg vi att det fanns utrymme, 
utan att vi behövde höja med-
lemsavgiften, säger Mikael  
Sällström.

Högermajoritet i 
riksdagen
De flesta andra fackförbund har 
redan infört en inkomstförsäkring. 

Tiden var mogen för      
inkomstförsäkring

På uppslaget sidorna 
8-9 går det att läsa 
mer om IF Metalls  
inkomstförsäkring. Riv 
ut uppslaget och sätt 
upp på anslagstavlan! 

Grundskyddet för medlemmarna mås-
te stärkas, menar Mikael Sällström, 
som varit med och fattat beslutet om 
inkomst försäkring. Foto: Michael Blohm

LÖN 
EFTER SKATT

19 742
kr/mån
100%

0-100 dagar 101-200 dagar

Exempel 1
Lön före skatt 25 024 kr/mån

2 177
kr/mån

Inkomstförsäkringen är ett komplement 
till a-kassan. På så vis kan du få upp till 
80 procent av din ersättningsgrundande 

inkomst (den ersättning som a-kassan 
beräknar utifrån din inkomst de senaste 

tolv månaderna) i upp till 100 dagar,
 om du skulle bli arbetslös. 14 500

kr/mån
73%
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Från den 1 juli ingår en in-
komstförsäkring i medlem-
skapet i IF Metall. Jag är glad 
att vi har tagit detta steg.  
Tiden var mogen. 
 IF Metall är en fackförening 
som tror på generell välfärd. 
Där ingår en trygg a-kassa 
som gör att man kan betala 
räkningarna även om man 
förlorar jobbet och måste 
söka ett nytt. Det kommer vi 
att fortsätta kämpa för.
 Men verkligheten är att ta-
ket i a-kassan gör att många 
medlemmar inte längre får 80 
procent av lönen i ersättning 
vid arbetslöshet. Och risken 
att bli arbetslös är något som 
industriarbetare lever med,  
eftersom industrin drabbas 
allra först i ekonomiska kriser.
 Därför behöver vi som fack-
förening leverera den trygg-
het som en inkomstförsäkring 
ger. Medlemmar, både nuva-
rande och blivande, förväntar 
sig det av oss. Att vara trygg 
är ofta den främsta anled-
ningen att vara med i facket. 
 Det är något 
fint, och det 
ska vi ta på 
allvar. In-
komstförsäk-
ringen är ett 
sätt att göra 
det.

Nu ökar medlem-
marnas trygghet 

Marie Nilsson, förbundsordförande

Inom förbundsstyrelsen har det 
förts en diskussion om vad den 
utvecklingen innebär för möjlig-
heterna att sätta press på politi-
ken att förbättra grundskyddet i 
a-kassan.
 – Alla önskar en a-kassa värd 
namnet, men vi ser ingen politisk 

möjlighet att den ska förstärkas i 
närtid. Vi måste själva stärka upp 
grundskyddet för medlemmarna, 
precis som vi har gjort med pen-
sionerna, menar Mikael Sällström.

text:  
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

Positiv respons

12 323
kr/mån

48%

LÖN 
EFTER SKATT

25 598
kr/mån
100%

0-100 dagar 101-200 dagar

Exempel 2
Lön före skatt 33 000 kr/mån

14 501
kr/mån

57%

4 332
kr/mån

A-kassa

Inkomstförsäkring

– Vi har fått jättepositiv respons.
Så sammanfattar Michael Kinell,
ansvarig för medlemsförsäkring-
ar på förbundskontoret, bemö-
tandet av den nya inkomstförsäk-
ringen. 
 Under vårens försäkringskonfe-
renser har han träffat trygghets-
ansvariga och förtroendevalda 
från 25 avdelningar runt om i 
landet. Temat har varit inkomst-
försäkringen, men deltagarna har 

också fått information om jurist-
försäkringen – en frivillig med-
lemsförsäkring som trädde i kraft 
den 1 april i år. Försäkringskonfe-
renserna fortsätter till hösten.
 Vill du veta mer om inkomstför-
säkringen kan du vända dig
till den som är trygghetsansvarig
på din avdelning. Du kan också
hitta information på  
ifmetall.se/inkomstforsakring 
eller folksam.se/ifmetall.
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BLICK
FÅNGET

Under sommaren är det många 
som för första gången sätter sin 
fot på en industriarbetsplats. 
Med Prevents nya webbutbild-
ning Ny i industrin kan du infor-
mera om risker och förhindra 
att okunskap orsakar olyckor.
 Genom filmer, övningar och 
korta texter ökar utbildningen medvetenheten 
om risker som kan finnas, hur man ska skydda sig, 
vem man kan fråga och hur man är en bra kollega.
 Den är ett bra komplement i introduktionen av 
nyanställda för att höja och stärka säkerheten. En 
studievägledning med diskussionsfrågor ger tips 
och råd för hur utbildningen används.
 Utbildningen är framtagen tillsammans av arbets-
givare och fackförbund. Angelika Lang, IF Metalls ar-
betslivsenhet, menar att utbildningen är extra aktu-
ell nu inför sommarens alla tillfälliga anställningar.
 – Många olyckor sker den första timmen, dagen 
eller veckan på jobbet, så det känns oerhört viktigt 
att kunna erbjuda alla sommarjobbare en ordentlig 
säkerhetsutbildning när de börjar.
 Du hittar Ny i industrin på Prevents hemsida  
prevent.se/nyiindustrin och ifmetall.se/info.

Höj och stärk säker-
heten på jobbet

Prevent

Ny i industrinSTUDIEHANDLEDNING

Var med och påverka!
Som medlem har du möjlighet att 
vara med och påverka IF Metalls 
verksamhet och inriktning. Ett sätt är 
att skriva motioner, förslag till beslut, 
exempelvis till kongressen eller avtalsrådet. 
Foldern Skriv motioner – lämna förslag till  
beslut hittar du både i IF Metalls webbshop och  
på ifmetall.se/kongress.

Exempel på att-satser

Otydliga att-satser
”… att besluta i motionens anda.” (Är inget förslag till beslut.)

”… att rätten till friskvård införs i avtalet.” (Står inte vilket avtal  
som avses.)
 

Tydliga att-satser
”… att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs.”

”… att förbundet utgår från ett könsneutralt perspektiv i all sin  
kommunikation både internt och externt.”

till beslut
motioner
– lämna förslag

Dags att anmäla till 
Industridagen 2019 
Boka in Industridagen 2019 den 30 september, 
som i år går av stapeln på Göranssons arena i 
Sandviken.
 I år handlar dagen om lärande och kompetens-
utveckling. Överläggningarna under dagen ska 
landa i en handlingsplan för att ansträngningar för 
kompetenshöjning ska gå från ord till handling. 
 Industridagen sammanför en bredd av avgöran-
de aktörer, företag, bransch- och arbetsgivaror-
ganisationer, fackförbund, politik, region, akademi 
och utbildning. Tillsammans 
ska deltagarna ta fram 
konkreta lösningar och 
ta ansvar för att de blir 
verklighet.
 Bland talarna finns 

statsminister Stefan 
Löfven, närings-
minister Ibrahim 
Baylan, Darja 
Isaksson och 

Björn Rosen-
gren.

 Anmäl dig och 
se när Stefan Löf-
ven bjuder in till 
Industridagen på 
industridagen.se.

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson 
har en Facebooksida. Där kan du få en inblick 
i hennes vardag och vad uppdraget som 
förbundsordförande för IF Metall innebär.  
Följ gärna hennes arbete där! 
facebook.com/ifmetallmarie



Ansök till Ung ledare 2019
Är du under 30 år och har nyligen fått ett fackligt 
förtroendeuppdrag? Vill du utvecklas i din ledar- och 
ansvarsroll? Att vara fackligt aktiv är nämligen just 
det – att vara en ledare.
 I så fall kan LO:s nya utbildning Ung ledare vara 
något för dig. Utbildningen hålls den 21–25 oktober 
på Runö, utanför Stockholm. 
 Låter det intressant? Anmäl ditt intresse till  
klubben eller avdelningen.

Du vet väl om att det går bra att 
skriva in nya medlemmar via 
hemsidan ifmetall.se? Gör det till-
sammans med den nya medlem-
men och passa samtidigt på att 
tipsa om och anmäla till en facklig 

medlemsutbildning.
 Som tack för att du värvar en ny 
medlem och använder det digitala 
verktyget får du en biobiljett. Läs 
mer på ifmetall.se/info och skriv 
ut pdf-filen som visar hur du gör.
 

Värva medlem via webben
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Månadens medlemserbjudande
Nu blir det billigare att åka tåg i som-
mar! Som medlem i IF Metall får du 50 
procents rabatt på 1 klass på SJ:s dagtåg. 
Erbjudandet gäller hela sommaren, den  
1 juni–31 augusti. Kan inte kombineras 
med andra erbjudanden. Trevlig resa!
 Läs mer på lomervarde.se

Visa din arbetsvardag  
på Instagram
Gör som IF Metall Örebro läns politiska kom-
mitté – ta över IF Metalls instagramkonto under 
några dagar. Berätta i bild och dela med dig av 
din och dina arbetskamraters vardag. Välkom-
men att höra av dig till info@ifmetall.se!

Tidning för förtroendevalda i IF Metall
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Klubbordförande Jenny Nieminen  
är noga med att medlemmarna har  

insyn i processen att utforma ett  
lönesystem på LK Pex i Ulricehamn.

– Känner de sig delaktiga i processen 
accepterarar de också resultatet.



LK Pex är ett plastföretag som 
tillverkar golvvärmerör. Den 
relativt nystartade klubben 

har cirka 40 medlemmar. Klubb-
ordförande Jenny Nieminen berät-
tar hur allting började:
 – Det var Christian Teiffel, om-
budsman på avdelningen i Borås, 
som kom och hjälpte oss att starta 
upp. Vi har fått en bra början med 
många engagerade och god upp-
slutning.
 I en ny klubb finns det hur myck-
et som helst att ta tag i. På LK Pex 
har man bland annat varit noga 
med att regelbundet utbilda alla 
förtroendevalda.
 – Men det svåraste har nog varit 
att få samarbetet med arbetsgiva-

ren att flyta på. Det är inte det att  
de inte vill samarbeta, tvärtom,  
våra chefer har varit mycket tillmö-
tesgående. Det är snarare det att 
båda parter är nybörjare på det här 
och det gör det lite krångligt ibland. 
Det är en upplärningsprocess för 
oss båda, säger Jenny Nieminen.
 Det som den nya klubben har 
satsat mest på är att få igång ett 
fungerande lönesystem.
 – Vi har jobbat hårt med detta 
och ser redan fördelarna. Det har 
tagits emot bra av medlemmarna. 
I vårt system är hela 90 procent 
grundlön vilket känns bra.

text: lisa.wernstedt@ifmetall.se

foto: Marie Ullnert

Fram till i höstas fanns det ingen fackklubb på LK 
Pex AB i Ulricehamn. Nu finns en aktiv sådan och 
ovanpå det ett fungerande lönesystem som ger 
löneutveckling och rättvisa till medlemmarna.

Tidning för förtroendevalda i IF Metall
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Från noll till klubb  
och lönesystem
 

Många engagerade och god uppslutning

Fördelar med  
lönesystemet på LK Pex
4 Bedömningskriterier och steg 
 som är tydliga för alla.

4 Lönerna har ökat.

4 En sporre att utvecklas i jobbet.

4 Osakliga löneskillnader undviks.

 

• Satsa på att ha full insyn i 
 utvecklingsprocessen av löne-
 systemet så att medlemmarna 
 känner att de har möjlighet att 
 påverka hur det ska bli.

• Visa upp vilka förslag som ligger   
 på bordet. Då blir man många som  
 står bakom slutprodukten.

Tips Jennys  
bästa tips



Frågor  
och svar

komstrelaterad ersättning från 
IF Metalls a-kassa för att kunna 
få ersättning från inkomstförsäk-
ringen.

Kan jag få ersättning via  
inkomstförsäkringen?
Om du har din första karensdag 
för arbetslöshetsersättning från 
a-kassan tidigast den 1 juli 2019, 
och i övrigt uppfyller kvalificerings-
villkoren, kan du få ersättning.

Hur stor blir min  
ersättning?
Om du tjänar över a-kassans tak 
(för närvarande 25 025 kronor/
månad) kan inkomstförsäkringen 
ersätta upp till 80 procent av din 
ersättningsgrundande inkomst 
mellan 25 025 kronor och 50 000 
kronor – från dag 1 till dag 100.
 Om du tjänar under a-kassans 
tak kan inkomstförsäkringen 
ersätta upp till 80 procent av din 
ersättningsgrundande inkomst 
mellan 20 900 och 25 025 kro-
nor – från dag 101 till dag 200 (då 
a-kasseersättningen sjunker).
 Om du får annan inkomstrela-
terad ersättning kan ersättnings-
beloppet påverkas.

Hur länge kan jag  
få ersättning?
Inkomstförsäkringen ger ersätt-
ning i maximalt 100 dagar, men 

Vad är en  
inkomstförsäkring?

Den är ett komplement till a-kas-
san. På så vis kan du få upp till  
80 procent av din ersättnings-
grundande inkomst* i upp till 100 
dagar, om du skulle bli arbetslös. 

När börjar den att gälla?

Inkomstförsäkringen, som ingår 
i ditt medlemskap, träder i kraft 
den 1 juli 2019.

Vem administrerar  
försäkringen?

Precis som med våra övriga med-
lemsförsäkringar sköts den av 
Folksam. Det är också Folksam 
som betalar ut eventuell ersättning. 

För vem gäller  
inkomstförsäkringen?

Om du blev medlem i IF Metall 
före den 1 juli 2019 gäller in-
komstförsäkringen direkt från den 
1 juli 2019. 
 Om du blir medlem i IF Metall 
den 1 juli eller senare dröjer det 
12 månader innan du kan nyttja 
försäkringen (kvalificeringstid). 
Undantaget är om du går över till 
IF Metall från ett annat fackför-
bund där en inkomstförsäkring 
ingår – då tillgodoräknar vi din 
tidigare kvalificeringstid.
 Du måste dock ha rätt till in-

IF Metalls
inkomstförsäkring

Tips
Riv ut uppslaget och 
sätt upp på anslags-
tavlan så att dina 
medlemmar får ta del 
av informationen! 

Läs mer på ifmetall.se/inkomstforsakring



det finns möjlighet att tilläggs-
försäkra ytterligare 100 ersätt-
ningsdagar genom att teckna ett 
frivilligt tillägg hos Folksam. Du 
kan även tilläggsförsäkra inkom-
ster över 50 000 kronor.

Om jag redan är arbetslös 
med a-kasseersättning, kan 
jag då få ersättning från 
inkomstförsäkringen från 
den 1 juli?
Nej, arbetslösheten måste inträffa 
under försäkringstiden (alltså tidi-
gast den 1 juli 2019) för att du ska 
ha rätt till ersättning. 

Om jag blir varslad 
innan första juli, kan jag   
få ersättning då?
Ja, det kan du – om du uppfyller 
övriga försäkringsvillkor och 
första karensdagen i a-kassan är 
tidigast den 1 juli 2019.

Om jag är tjänstledig 
på grund av sjukdom 
och sedan blir uppsagd, 
får jag i så fall ersättning 
och vad baserar a-kassan 
min ersättning på?
Ja, det kan du få. A-kassan base-
rar ersättningen på din inkomst 
de närmaste tolv månaderna inn-
an arbetslöshetens inträde. 

Om jag av någon anledning 
känner mig tvingad att säga 
upp mig själv, kan jag ha 
rätt till ersättning från in-
komstförsäkringen då?
Bedömningen görs av a-kassan, 
utifrån lagen om arbetslöshets-
försäkring (ALF). Om a-kassan 

bedömer uppsägningen som ofri-
villig kan du ha rätt till ersättning.

När upphör försäkringen?
Försäkringen slutar att gälla den 
första dagen i den månad du fyller 
65 år. Den slutar också att gälla 
om du går ur IF Metall och, givet-
vis, om IF Metalls och Folksams 
avtal skulle upphöra.

Måste jag anmäla in  
min lön i förväg?
Nej, det behövs inte. Däremot är 
det viktigt att du betalar din med-
lemsavgift utifrån din faktiska in-
komst, för att det inte ska uppstå 
diskussion om storleken på din 
ersättning ifall du blir arbetslös.

Om jag har tecknat en pri-
vat inkomstförsäkring, kan 
jag ta med mig min kvali-
ficeringstid till IF Metalls 
inkomstförsäkring då?
Nej, det kan du inte.

Om jag byter till IF Metall 
från ett annat fackförbund 
där inkomstförsäkring ock-
så ingår i medlemskapet, 
kan jag ta med mig min 
kvalificeringstid då?
Ja, du kan tillgodoräkna dig  
kvalificeringstiden.

Om jag har tecknat frivilligt 
inkomstförsäkringstillägg 
hos annat fackförbund och 
sedan byter till IF Metall, 
kan jag ta med mig min 
kvalificeringstid då?
Ja, du kan tillgodoräkna dig  
kvalificeringstiden.

Kan jag ha två inkomst-
försäkringar?
Både ja och nej. Du kan egentligen 
ha hur många inkomstförsäk-
ringar du vill, men du kan bara få 
ersättning från en av dessa under 
samma period av arbetslöshet. Du 
kan dessutom bara få ersättning 
för upp till lagstadgad ersätt-
ningsnivå (av din ersättningsgrun-
dande inkomst) totalt från samt-
liga av dina försäkringar.

Om jag har en privat in-
komstförsäkring samtidigt 
som jag omfattas av IF 
Metalls inkomstförsäkring, 
gäller en eller båda?
Båda gäller, men se svaret ovan.

Hur gör jag för att 
ansöka om ersättning?
1.  Anmäl dig som arbetssökande 
 på Arbetsförmedlingen.
2. Skicka in nödvändigt underlag 
 till IF Metalls a-kassa och 
 invänta beslut.
3. Ansök om ersättning från 
 inkomstförsäkringen genom 
 att fylla i blanketten du får av 
 din klubb eller avdelning. 
 Blanketten kommer även att 
 finnas på folksam.se/ifmetall 
 och ifmetall.se/inkomst- 
 forsakring.
4. Skicka sedan blanketten till: 
 Folksam, Inkomstförsäkring, 
 106 60 Stockholm. Bifoga 
 även a-kassans beslut och det 
 första utbetalningsbeskedet.
5. Om du får din ansökan om 
 ersättning från inkomstför-
 säkringen beviljad kommer 
 utbetalningarna ske löpande, 
 per automatik. 

IF Metalls
inkomstförsäkring

*Ersättningsgrundande inkomst är den ersättning som a-kassan 
beräknar utifrån din inkomst de senaste tolv månaderna.



På Valmet i Sundsbruk har klubben en erfaren 
kassör i Björn Aho. Han tycker att den stora 
fördelen med uppdraget är den inblick man får 

i klubben, och förståelsen för den fackliga verksam-
heten.
 – Man får en helhetssyn på saker och ting när man 
är kassör. Man ser saker på ett annat sätt. Sen får 
man också en del intressanta kringuppdrag. Jag är 
bland annat revisor i avdelningen och blir inbjuden 
till avtalsträffar och sitter med i förhandlingar.

Ett uppdrag som har förändrats
När han fick uppdraget som kassör var man en egen 
Metall-avdelning. Då ingick bland annat administra-
tion av medlemsförsäkringar och a-kassa. Sedan 
dess har uppdraget förändrats, och det har även 
minskat i omfattning.
 – I dag tar uppdraget inte lika mycket tid som då. 
Det rör sig kanske om 50 timmar per år nu. Jag tror 
det snarare var 50 timmar per månad förr, säger 
Björn Aho.

Lärde sig från grunden
Han tyckte det verkade intressant med siffror och 
bokföring och fick gå dåvarande Metalls kassörsut-
bildning. Dessutom fick han stöd och upplärning av 
den föregående kassören.
 – Då var det en annan typ av bokföring än i dag, 
men det var bra att lära sig föra bok på riktigt innan 
vi skaffade datorprogram. I dag handlar det mest om 
att betala räkningar.

text & foto: 
daniel.k.hermansson@ifmetall.se
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Läs mer om vad som ingår i olika 
förtroendeuppdrag i Uppdrags-
guiden. Finns att beställa i 
webbshopen.

Intresset för siffror fick Björn 
Aho att söka sig till kassörsupp-
draget på 90-talet. Ett uppdrag 
som visade sig vidga vyerna.

Tips
Se filmen med Björn 
Aho där han berättar 
om kassörsuppdraget 
på ifmetall.se/info

Rekommendation om uppdragsbeskrivningar för 
förtroendevalda inom IF Metall på klubb- och avdelningsnivå. 

Uppdrags-guide

Informationsansvarig
Skyddsombud

Valberedning
Revisor

Ungdomsansvarig
Kontaktombud

Förändringsledare 
Ordförande

Kassör

Förhandlare
Jämställdhetsansvarig

Huvudskyddsombud
Försäkringsinformatör

Ledamot
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Innan jobbet på Tomal AB var 
Maria Höök florist. Men det finns 
många florister och väldigt få 

jobb. Så hon sadlade om, gick en 
utbildning via Komvux och blev 
svetsare.
 – Och det har jag inte ångrat en 
enda dag, säger Maria Höök. 
 Jobb fick Maria Höök direkt ef-
ter utbildning, en väldigt mycket 
bättre lön och dessutom upptäck-
te hon ganska snart hur kreativt 
yrket är.
 – Jag har alltid gillat att skapa 
saker med mina händer och som 
svetsare får jag göra det både på 
mitt jobb och på min fritid.

Kreativt yrke
Trädgårdsmöbler, trädgårdsde-
korationer i form av rosenbågar 
samt lampor är bara några av alla 
de saker Maria Höök har tillverkat 
på fritiden. Saker som hon gjort 
för att det är kul, men som nu 

fler av hennes vänner har börjat 
beställa.

Fler tjejer till industrin
Den kreativa ådran gör också att 
hon berättar både i ord och bild 
om sitt yrke. På sitt Instagram 
visar hon sin vardag som indu-
striarbetare och riggar upp mobil-
telefonen och filmar sig själv när 
hon svetsar. 
 – Jag vill att fler tjejer ska få ett 
intresse för industrijobbet. Och så 
är det kul att visa att industriyrket 
är både roligt och kvalificerat, sä-
ger Maria Höök.
 Fler tjejer till industrin är också 
målet med de tjejkvällar som  
Maria Höök varit med och hållit i.
 – En kurskamrat till mig blev 
både svetsare och lärare i yrket och 
tillsammans har vi hållit tjejkväll.

text: annette.lack@ifmetall.se
foto: Maria Höök

Kvinnlig svetsare  
och bloggare

11

Är du kvinna och svetsare? Gå med i facebook-
gruppen Kvinnliga svetsare. Läs lite djupare tankar 
om svetsaryrket och jämställdhet på bloggen: 
kvinnligsvetsare.blogg.se

Tips

Kolla in Maria Hööks  
Instagram: @kvinnligsvetsare
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Stort intresse för 
    nytt steg i livet
När IF Metall Bohuslän-Dal bjöd in till information 
om pension och försäkringar slogs rekord i antal 
deltagare. Över 100 personer anmälde sig till 
träffen.

Vi har stora pensionsavgångar 
inom avdelningen och det 
finns många funderingar och 

frågor kring just pensioner, berättar 
Malin Edvardsson, en av fem i av-
delningens försäkringskommitté. 
 Mötet hölls i samarbete med 
Folksam-LO Pension som är de 
som har hand om försäkringar 
kopplade till kollektivavtalet.
 – Jag fick reda på en hel del 
som jag inte visste tidigare, säger 
Alf Travemark.

Många funderingar 
och frågor
Pensionsdags väcker många frå-
gor och kanske är den allra vikti-
gaste – hur mycket får jag att leva 
på? För Alf Travemark som fyller 
63 år nästa år tillkommer också 
ytterligare ett frågetecken.
 – Sedan en fallolycka så har jag 
också hjälp av avdelningens om-
budsman Lennart Pettersson att 
driva ett arbetsskadeärende. Och 

IF Metall Bohuslän-Dals försäkrings-
kommitté, Robert Kindemark, Malin 
Edvardsson och Ivica Stojkovic, bjöd in 
till träff. (Saknas på bilden gör Lennart 
Pettersson.)

Alf Travemark, Charlotte Bjurström och 
Stefan Johansson har alla funderingar 
och frågor kring pensionen.
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Stort intresse för 
    nytt steg i livet

båda dessa delar hänger ju så klart 
ihop med hur min ekonomi ska bli.
 Funderingar om jobb och pensi-
on, eller kanske snarare en kom-
bination, har också Charlotte Bjur-
ström som varit sjukskriven för 
utmattning sedan ett år tillbaka.
 – Just nu vill jag bara komma 
tillbaka på det sätt som jag orkar 
och kan och har i slutet av juni ett 
möte med Försäkringskassan och 
alla inblandade i det.
 Charlotte Bjurström har gillat 
sitt jobb på Nouryon i Stenung-
sund där hon arbetat skift blandat 
natt och dag i 25 år.
 – Jag har varit jättenöjd med 
mina arbetstider, men det är klart 
att jag nu vid 64 år känner mig 
sliten.
 Kunskap inför pension är vik-
tigt, menar Charlotte Bjurström.
 – Och den har jag fått. Klubben 
på mitt jobb har varit jättebra på att 
ordna information. Att jag sen inte 
satt mig in i alla delar, där är det ju 
bara mig själv jag kan skylla på.

text: annette.lack@ifmetall.se
foto: Marie Ullnert

det finnas arbetsgivare som inte 
betalat in vid tidigare anställning 
eller missat att betala in. 
 – Då finns det en garanti som 
gör att man ändå kan få ut den 
tjänstepension man har rätt till, 
säger Annika Nilsson.

Deltidspension
Det finns också en möjlighet att 
lagra på tjänstepensionen. 
 – Den hamnar då på det förval-
da fondvalet man gjort i tjänste-
pensionen, säger Annika Nilsson.
 Via IF Metalls olika kollektivav-
tal finns också olika deltidspen-
sionslösningar. 

Allmän pension
Den allmänna pensionen får man 
tidigast från 61 år. Man måste 
själv aktivt ansöka om den och 
helst tre månader före den första 
utbetalningen ska ske. Då kan 
man också välja att ta ut hela eller 
delar (25, 50 eller 75 procent) av 
sin pension samt möjlighet att  
ansöka om bostadstillägg.

”Tänk på  
pensionen  
redan när du  
börjar jobba!”

Om Annika Nilsson, IF Metalls 
arbetslivsenhet, enbart fick ge 
ett enda råd när det gäller pen-
sion så är det att tänka på den 
redan i unga år. Men de flesta 
börjar nog fundera på pension 
vid en högre ålder, så var bör-
jar man ta reda på mer?
 – Gå in på minpension.se. 
Med hjälp av mobilt bank-id 
loggar man in och ser hela sin 
pension och kan också göra 
beräkningar, säger Annika 
Nilsson.

De olika delarna

Avtalspension  
– tjänstepension
Den del som facket har för-
handlat fram och avtalat om 
med arbetsgivare som ska av-
sättas för din tjänstepension.
 Den betalas ut automatiskt 
när man fyller 65 år, om man 
inte själv säger till om något 
annat. Det går att ansöka om 
denna del redan från 55 år och 
det går att ta ut delar av den 
om man väljer att jobba deltid.
 – För många kan det kännas 
både behövligt och skönt, men 
det är verkligen viktigt att var-
na för att om man väljer det, 
så är man och naggar på sitt 
pensionskapital, säger Annika 
Nilsson
 För den som har jobbat på 
många olika arbetsplatser kan 

Annika Nilsson, 
IF Metalls 
arbetslivsenhet.  
Foto: Bea Tigerhielm

• minpension.se
• pensionsmyndigheten.se
• folksamlopension.se

Hemsidor  
att besöka:

Tips



Kalender av och med 
arbetarrörelsens kvinnor
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetar-
rörelsens arkiv och bibliotek tar varje år fram en 
väggalmanacka för, om och med kvinnor i arbetarrö-
relsen. Almanackan för år 2020 i A3-format är under 
produktion. Förhoppningen är att fortsätta ge ut ka-
lendern i många år framöver 
och på detta sätt berätta om 
kända och mindre kända  
kvinnor i arbetarrörelsen. 
 Beställa kan du göra  
redan nu genom att skriva 
till AKS, Elektronvägen 2,  
141 49 Huddinge eller mej-
la aks@arbark.se. Kalen-
dern kostar 100 kronor.
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BLICK
FÅNGET

Johan Danielsson på  
väg till Bryssel
I årets Europaparlamentsval var Johan Danielsson 
(S) IF Metalls och övriga LO:s kandidat. När rösterna 
räknats klart hade drygt 40 000 väljare kryssat ho-
nom. Han skriver på sin Facebooksida att ”nu ska jag 
ägna de kommande fem åren åt att försöka motsvara 
förväntningarna. Vi lyckades behålla fem socialdemo-
kratiska mandat. Och det är fantastiska kollegor jag får 
med mig till Bryssel, så nu ser vi till att skapa ordning 
och reda på den europeiska arbetsmarknaden. Tack!”

Landet runt inför avtal 2020
Efter elva avtalskonferenser med 
förtroendevalda runt om i landet 
står det klart att engagemanget 
inför avtalsrörelsen är på topp. 
Förbundsledningen har rest i hela 

Sverige för att träffa klubbföreträdare och känna 
av temperaturen inför avtalsrörelsen.
 – Det har varit väldigt bra och viktiga 
diskussioner, säger avtalssekreterare 
Veli-Pekka Säikkälä. Förutom 
information och diskussioner 
har deltagarna fått göra grupp-
arbeten för att få fram vilka 
frågor som är mest angelägna 
att driva i avtalsrörelsen.
 – Nu ska vi sammanställa 
alla åsikter och förslag som 
vi fått in och detta ska sedan 
presenteras för avtalsrådet. 
Det har varit väldigt bra 
att göra de här resorna 
och träffa så många 
engagerade förtro-
endevalda, säger 
Veli-Pekka Säikkälä.

Globalt ramavtal 
gör det möjligt
Det globala ramavtalet mellan 
globala facket IndustriAll, H&M 
och IF Metall öppnar möjligheter 
för arbetare i andra länder att 
organisera sig. De anställda på KT Leather i Turkiet 
som tillverkar läderprodukter för H&M organiserade 
sig fackligt 2017. Nu har deras fackliga organisation 
Deriteks Sendikasi också förhandlat och tecknat ett 
kollektivavtal.
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Knep & knåp  
SUDOKU 

Glad sommar!
Nu gör tidningen Info ett 
uppehåll över sommaren. 
Nästa nummer, som är 
nummer 7, kommer till 
arbetsplatsen den 3 sep-
tember. Har du tips eller 
frågor om innehåll är du välkom-
men att höra av dig till info@ifmetall.se.
 Vi på kommunikationsenheten som gör tidningen 
Info önskar alla läsare en riktigt bra och fin sommar! 1 2 8 3 4 6

3 1 2 9 2 7 3 6 4

9 4 8 6 3 1 5 6 4 3

3 4 7 8 3 4 6

1 8 3 9 6 5

5 8 7 9 7 5 6 9

2 6 5 8 3 2

5 6 4 1 2 8 9

3 9 5 1 7 3 2

Uge 43

Let

Sudoku til print

Sværdhedsgrad:
SuDoKu:

Sværhedsgrad: 

# 21

Medium

3 9 5 1 7 3 2

5 7 3 6 2 8 7 1 8 2 6

2 7 3 1 3

6 9 2 8 7 4 6 5 2 1

1 8 7 5 4 5 9 3 2 1

2 7 4 1 9 3 1 6

8 6 5

7 2 5 8 5 6 9

9 1 6 7 2 4 1 6 2 3

5 1 4 9 3 5

Prøv også vores gratis krydsord på Krydsord.dk

Ny tidning om arbetsmiljö
Dagens Arbetsmiljö är namnet på det nya magasin 
som Dagens Arbete startar i september i år. 
 – Vi vill att magasinet ska vara en användbar 
inspirationskälla för alla som jobbar med arbets-
miljö, säger Helle Klein, chefredaktör för båda tid-
ningarna.
 Dagens Arbete, medlemstidningen för bland 
andra IF Metalls medlemmar, har gjort flera te-
mabilagor om arbetsmiljö. Med det nya magasinet 
vill man sätta ännu mer fokus och skapa ännu mer 
spridning och kunskap om arbetsmiljöfrågorna. 
 Första numret kommer ut i september 2019. Blir 
mottagandet bra planeras fyra nummer per år från 
och med 2020.
 Besök redan nu magasinets Facebooksida för att 
följa arbetet: facebook.com/dagensarbetsmiljo.
Vill du ha ett gratis provex av första numret? Mejla 
din adress till pren@damedia.se.

Du delar väl med dig av tidningen 
Info? Sprid den vidare på jobbet 
till dina medlemmar. Och du vet 
väl om att du kan dela den i so-

ciala medier? Gå till ifmetall.se/info och dela hela 
tidningen eller valda delar.
 Har du själv en idé eller ett tips som du vill att vi 
skriver om eller något du saknar i tidningen? Mejla 
oss på info@ifmetall.se.

Dela med  
dig av Info!

Trygghet 
med ny för-

säkring
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Har IF Metall rätt kontaktuppgifter?
Logga in på Medlemssidor och kontrollera.
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Följ IF Metall i sociala medier

Semester i Sverige?
Passa då på att besöka 
något av de många museer 
tillägnade industrihistoria 
som finns över hela 
landet. Här är några 
guldkorn från norr 
till söder. Fler finns 
på arbetsam.com.

Skogsmuseet i Lycksele
Skogsbrukets utveckling från

1800-talet till nutid, med maskiner,
verktyg, timmerlass och

arbetsmiljöer.

Mojsen, Grängesberg
På klassisk industrihistorisk
mark ligger detta gruvhisto-

riska upplevelsecenter
och museum.

Bläse kalkbruksmuseum,
Bläse, Gotland

En inblick i Gotlands
stenindustri och arbetarnas

liv och villkor.

Wira Bruk, Norrtälje
Museum och populärt

utflyktsmål med många
av smedjorna bevarade.

Mekaniska verkstaden,
Skansen, Stockholm

Typisk verkstadsmiljö från förra seklets
början, komplett med fungerande

maskiner och verktyg, där produktion
pågår i verkstaden och en aktiv

IF Metallklubb finns.

Tändsticksmuseet, Jönköping
Sverige var ledande i tändstick-

stillverkningenunder 1800-talets
andra hälft och in på 1900-talet,

Jönköping var centrum.

Volvomuseum, Göteborg,
Arendals Skans, Göteborg.
Följ med på en resa genom
Volvos historia, från starten

1927 fram till i dag.

Statarmuseet, Torup, Skåne
Kulturarv från en svunnen tid.


