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Augusti – september

28 juni

Behandling
Förbundsstyrelsen behandlar
motioner/utlåtanden,
handlingslinjer, arbetsordning
med mera

Sista inrapporteringsdagen
Sista dag för avdelningarna
att rapportera in motioner,
nomineringar och valda ombud

Mars – juni

Juli

Oktober

Beslut fattas
Avdelningarna beslutar om motioner,
nomineringar och väljer kongressombud

Ombuden kallas
Ombuden får kallelse
till kongressen

Kongresshandlingarna
publiceras

Foto: Stefan Jerrevång

Äntligen dags
för kongress

– Kongressen är ett avstamp för
hela vår organisation. På grund
av pandemin är det faktiskt hela
fem år sedan vi hade vår förra
kongress, så nu blir det extra
viktigt att behandla de frågor som
är tongivande för våra medlemmar,
säger förbundssekreterare Martin
Gunnarsson.

Se och hör Martin
Gunnarsson om
kongressen på
ifmetall.se/info.
På ifmetall.se/
kongress kan du
följa alla nyheter
– före, under och
efter kongressen.
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Det är på kongressen, IF Metalls högsta beslutande
organ, som det händer. Där ska riktlinjerna för
vårt framtida fackliga arbete dras upp, det ska
väljas vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och
förbundsledningen, och dessutom ska alla inskickade
motioner behandlas.

I

F Metalls kongress hålls vart
tredje år, men pandemin har gjort
att tidsschemat förskjutits. Den
som skulle ha hållits 2020 fick stäl
las in och ersattes med en digital
extra kongress. Men i slutet av
detta år är det äntligen dags för IF
Metalls femte ordinarie kongress,
den 28 november – 2 december på
Svenska Mässan i Göteborg.

av pandemin är det faktiskt hela
fem år sedan vi hade vår förra
kongress, så nu blir det extra vik
tigt att behandla de frågor som är
tongivande för våra medlemmar.
Vi samlar 300 valda ombud från
norr till söder som ska ge uttryck
för förbundets mest prioriterade
frågor. Det är en temperaturmätare
för organisationen!

300 ombud från
norr till söder

Motioner som
gör skillnad

Förbundssekreterare Martin
Gunnarsson ser fram emot att
kongressen äntligen blir av.
– Kongressen är ett avstamp
för hela vår organisation. På grund

Genom att skicka in motioner (för
slag till beslut) kan alla medlem
mar bidra till att göra skillnad och
påverka vilka frågor som förbundet
ska driva och vilka värderingar
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28 november
– 2 december
Kongress 2022
IF Metalls femte ordinarie
kongress genomförs

Äntligen blir
det kongress!

Januari 2023
Handlingslinjer och protokoll
Kongressprotokoll och
handlingslinjer ska vara klara

som ska ligga till grund för vår
organisation. Martin Gunnarsson
lyfter särskilt motionen som fram
fördes till kongressen 2017 om att
IF Metall varje år ska ha ett tema
inför den internationella kvinno
dagen. Motionen bifölls och sedan
dess har IF Metall gjort skillnad i
samhällsdebatten genom att lyfta
viktiga jämställdhetsfrågor.

Minns första gången
som kongressombud
De 300 kongressombuden har en
särskilt viktig roll.
– Det är speciellt att vara kon
gressombud och det är en väldigt
säregen känsla när man kliver upp
där i talarstolen för första gången.
Jag minns första gången som jag
var kongressombud och jag skulle
debattera med dåvarande avtals

”

Vi samlar 300 valda
ombud från norr till söder som ska ge uttryck
för förbundets mest
prioriterade frågor.
sekreteraren i LO, Erland Olauson.
Det var inte lätt att argumentera
emot honom. På raden nedan
för satt dåvarande statsminister
Göran Persson och det enda jag
såg var Göran Persson och Erland
Olauson. Jag vet knappt vad jag
sade, men jag fick applåder efteråt
och det blev en bra diskussion,
säger Martin Gunnarsson.
text: victoria.enback@ifmetall.se

IF Metalls kongress skulle egentligen ha hållits våren 2020. Men
med den då pågående coronapandemin och med restriktionerna som rådde var beslutet självklart. Den fick skjutas fram tills
pandemin hade gått över.
Men nu är det äntligen dags
att ses igen. I slutet av november
samlas 300 kongressombud från
hela landet i Göteborg för att
besluta om vägarna framåt för
förbundet.
Ombuden har det stora uppdraget att väga in alla de intressen
som finns. Att representera medlemmarna och styra förbundet i
rätt riktning, allt i sann demokratisk anda.
Jag tycker att det är fint, högtidligt rentav.
Temat för kongressen, Hållbar
framtid, är viktigt. För IF Metall
spelar en nyckelroll när Sverige
ska klara klimatmålen. I att se
till att den gröna omställningen
fungerar och att fackliga villkor
självklart ingår.
Jag ser med spänning fram
emot kongressen. Äntligen kan vi
ses på riktigt och ta med oss de
stora, viktiga frågorna
in i framtiden.

Tema för kongressen 2022: Hållbar framtid
Svensk industri är framtiden – den gröna, klimatneutrala, hållbara.
Samtidigt: ingen framtid är mer hållbar än människorna som formar
den. Det gällde då, när vi formulerade villkoren för bygget av vårt
välfärdssamhälle. Det gäller nu, på resan mot världens första fossilfria
välfärdsland. En helhetssyn på industrin, vårt fackförbund och oss som
gör jobbet – så gör vi framtiden hållbar på riktigt.

Marie Nilsson, förbundsordförande
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Historiskt ja till
nytt huvudavtal
Ja till det nya huvudavtalet om trygghet, omställning
och anställningsskydd. Det blev beslutet när IF Me
talls avtalsråd samlades i Stockholm den 16–17 maj.
Därmed får vi helt nya ekonomiska möjligheter till
vidareutbildning och omskolning. Och skarpare regler
för inhyrning, visstid och hyvling av arbetstid. Heltid
blir norm i LAS.
I förhandlingar med arbetsgivare och andra fack
föreningar har IF Metall löst upp svåra knutar för att
skapa bättre omställning och tryggare jobb. Och vi har
visat att det är parterna, inte politikerna, som sätter
spelreglerna på svensk arbetsmarknad.
– Det är viktiga förutsättningar när IF Metall ska
försvara industriarbetarnas trygghet och utveckling i
den gröna omställningen, säger IF Metalls förbunds
ordförande Marie Nilsson.
Hon och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä vill
tacka alla medlemmar och förtroendevalda som har
engagerat sig.
– Det har varit
livliga diskussioner,
precis som det ska
vara. Och facklig för
ändring på riktigt!
Förhandlingspro
tokollet för det nya
huvudavtalet och
propositionen till ny
lag finns att läsa på
ifmetall.se/las.

Foto: Stefan Jerrevång

Kvinna på ledande post
Under två dagar möttes IF Metall-kvinnor som har upp
drag som ledamot eller första ersättare i förbundssty
relsen och ordförande eller vice ordförande i en avdel
ningsstyrelse. Syftet med träffen är att skapa nätverk
av kontakter och utbyta erfarenheter med varandra.
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Unga skadas på
sommarjobbet
Över 1 100 arbetsolyckor som lett till sjukskrivning
har anmälts av unga sommarjobbare under de se
naste fem åren, visar ny statistik från Arbetsmiljö
verket. Tillverkning hör till de mest olycksdrabbade
branscherna. Vanliga orsaker till skadorna är olyck
or med verktyg eller truckar.
– Vi vet hur viktigt det är att arbetsgivaren ger en
bra introduktion på arbetsplatsen. Det är inte minst
viktigt för unga på första jobbet, som kanske inte
vågar fråga om de är osäkra. Alla måste få hjälp att
jobba säkert, säger Conny Lundberg, ombudsman
på förbundskontorets arbetslivsenhet.
Till hjälp i introduktionen finns den kostnadsfria
webbutbildningen Ny i industrin som IF Metall och
arbetsgivarna tagit fram i samarbete med Prevent.
Den hittar du på nyiindustrin.se.

Stoppa mäns
våld mot
kvinnor!
Visa ditt aktiva stöd och
skriv på namninsamlingen
ifmetall.se/jagbryrmig.
På ifmetall.se/8mars hittar du en affisch
som du kan skriva ut och sätta upp på
anslagstavlan för att påminna dina arbets
kamrater att skriva på, så vi blir riktigt många
som tar aktiv ställning.
Tillsammans bryr vi oss – stoppa mäns
våld mot kvinnor!

Tidning för förtroendevalda i IF Metall

Yrkes-SM ska locka unga
till yrkesutbildningarna
I maj gick Sveriges största tävling i yrkesskicklighet,
Yrkes-SM, av stapeln i Växjö. Under tre dagar tävlade
hundratals ungdomar i 55 yrken om ära, medaljer och
en plats i yrkeslandslaget. Huvudsyftet med eventet är
att locka unga att välja gymnasiets yrkesutbildningar.
IF Metall fanns på plats som arrangör bakom täv
lingarna i industrins och motorbranschens yrken.
– Yrkes-SM är på samma gång en spännande täv
ling och ett bra tillfälle att visa upp den stora variation
av yrken som finns inom våra branscher. Vi tar tillfället
i akt att berätta för ungdomar som står i begrepp att
välja gymnasieprogram att det finns utvecklande och
välbetalda jobb och många karriärvägar inom både
industrin och motorbranschen, säger Lina Skoglund,
ombudsman och huvudansvarig från IF Metall.
Ihop med arbetsgivarorganisationerna arrangerar
IF Metall grenar för flera yrken, exempelvis industriel,
CNC, automation, bilskadeteknik och personbilsteknik.
Förutom själva tävlingarna finns också chans för
unga besökare att titta, fråga och prova på olika yrken.
Många skolor besöker evenemanget som är gratis.

Tobias Lissborg – guldmedaljör i bilskadeteknik, Yrkes-SM 2022.
Foto: Viktor Fremling

– Vi hoppas kunna locka fler unga till ett framtida
arbete inom industrin eller motorbranschen. Hos oss
finns goda framtidsutsikter, säger Lina Skoglund.
Guldmedaljörerna i Yrkes-SM tar nu plats i svenska
yrkeslandslaget och kan tävla i EM och VM. Yrkes-SM
hålls nästa gång 2024 i Karlstad. Läs mer på
yrkessm.se eller ifmetall.se/yrkessm.

Månadens medlemserbjudande

Lisebergspaket med övernattning för hela familjen
Ta med familjen på en semesterresa till nöjes
parken Liseberg i Göteborg med övernattning på
BW Plus Åby Hotel. Du som är medlem erbjuds
Lisebergpaket för två vuxna och två barn för 2 295
kronor (ordinarie högsäsongspris: 2 750 kronor).
I paketet ingår:
• Övernattning i rum med connecting door
= två rum
• Stor frukostbuffé
• Tillgång till Friskis & Svettis gym
• Parkering vid hotellet
• Godis VIP på rummet
• Entré till Liseberg för två vuxna och två barn
upp till 15 år
• Extra tredje barn för +200 SEK.

Erbjudandet gäller i mån av plats alla dagar till
och med den 21 augusti 2022 och därefter vecko
slut till och med den 25 september 2022.
Läs mer och boka på LOmervärde.se.
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Reduktionsplikten skapar
gröna jobb
I Gävle har det skapats nya gröna jobb.
På Pyrocell förvandlas sågspån till bioolja genom en upphettningsprocess.

Foto: Daniel Hermansson
IF Metalls klimatexpert Ellika Berglund
Aas menar att politiken behöver skapa
stabila förutsättningar för industrins
gröna omställning.
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Ska vi köra runt med sågspån i tanken nu? Nja, inte
riktigt, men när industrin och samhället ställer om
för att rädda klimatet gäller det att tänka nytt. Och
politiken ger en knuff i rätt riktning.

N

är händelser i omvärlden
fick drivmedelspriserna att
öka snabbt höjdes röster
om motåtgärder. Skatten på bensin
och diesel sänktes, och regeringen
föreslog dessutom förändringar av
reseavdraget och kompensation till
bilägare. Men det kom också krav
på att reduktionsplikten ska pausas
eller till och med minskas.
Det handlar alltså om det krav
som drivmedelstillverkarna har på
sig att blanda in en viss mängd
biobränsle för att minska utsläp
pen av växthusgaser. Andelen ska
öka varje år fram till 2030, men
man gör nu ett avsteg från planen
och pausar den tänkta ökningen
för 2023. Vad innebär då det i
praktiken?

– Inte så mycket på kort sikt, men
det behövs långsiktig stabilitet i
systemet. När man vet hur mycket
inblandning som krävs blir det ett
effektivt politiskt styrmedel som
skapar affärsmöjligheter och gröna
jobb, säger IF Metalls klimatexpert
Ellika Berglund Aas.

Sågspån blir olja
I Gävle har det skapats nya, grö
na jobb just tack vare detta krav.
Träindustriföretaget Setra bildade
tillsammans med drivmedelspro
ducenten Preem bolaget Pyrocell.
Med bidrag från regeringens Klimatklivet har man nu byggt en fabrik
i anslutning till Setra Kastets såg
verk. Här tar man tillvara sågspån
från sågverket. Genom upphettning

Tidning för förtroendevalda i IF Metall

av sågspånet bildas gaser som
sedan kondenseras till bioolja. Från
hamnen i Gävle skeppas sedan
oljan till Preems raffinaderi i Lysekil
där den slutligen blandas in i diesel.
– De är jättenöjda med vår olja.
Det är många som är intresserade
av hur det fungerar och vill köpa
oljan, för den är så ren och fin.
Det berättar skyddsombudet
Carola Karismaa, som efter många
år på Billerud Korsnäs pappersbruk
intill tog chansen att vara med och
starta en helt ny produktion. Nu
håller hon, tillsammans med nio
andra operatörer, i gång den kon
tinuerliga produktionen som ger
cirka 70–80 ton bioolja per dygn,
olja som motsvarar behovet hos
18 000–20 000 personbilar.
– Det är skithäftigt att få vara
med om. Vi är den första fabriken
som gör sådan här bioolja, så det
är väldigt roligt att jobba här, säger
Carola Karismaa.

Många prisfaktorer
Men påverkar då inte reduktions
plikten priset på det vi tankar? Jo,

”

De är jättenöjda med
vår olja. Det är många
som är intresserade
av hur det fungerar
och vill köpa oljan, för
den är så ren och fin.

men den stora prisökningen på
senare tid har berott på Rysslands
krig i Ukraina och på höjda världs
marknadspriser på fossilolja, och
prisökningarna lär avta, spår Ellika
Berglund Aas.
– Ju bättre vi blir på biodriv
medel, desto billigare lär den bli.
Vi måste ha en takt som är hållbar
både för klimatet och konsumenterna, men vi måste ställa om.
Det finns inget alternativ.

Carola Karismaa, skyddsombud på
Pyrocell, arbetar med produktionen
av den nya biooljan.

På ifmetall.se/klimatet
kan du läsa våra artiklar,
se filmer och testa dina
kunskaper om Klimatet
och jobben.

text:
daniel.k.hermansson@ifmetall.se
foto: Privat

%
100

Bensin

90

Diesel

80

Pausad målsättning för år 2023

Fram till 2030 ska den fossilfria
inblandningen i våra drivmedel öka så
att utsläppsminskningen motsvarar
procentsatsen enligt diagrammet.
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Viktigt påminna
medlemmarna
om skyddet och
hjälpen som ingår
Många av oss drabbas av både
stukade fötter och knä- och
tandskador när vi testar barnens
nya studsmatta eller ska briljera
på den nya elsparkcykeln. Glöm
därför inte att informera medlemmarna om vilket omfattande
försäkringsskydd vi har, uppmanar
Lars-Erik Karlsson, försäkrings
informatör på Husqvarna i Brastad
och ledamot i försäkringskommittén för IF Metall Bohuslän-Dal.

IF Metalls försäk
ringsinformatör
Lars-Erik Karlsson
berättar mer på
ifmetall.se/info.
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– Ett ordentligt försäkringsskydd och gratis försäkringsrådgivning ingår i det fackliga medlemskapet,
men många medlemmar missar det. Det är ett bekymmer, säger Lars-Erik Karlsson, försäkringsinformatör
på Husqvarna i Brastad utanför Lysekil.

A

rbetsskadorna fångas
oftast per automatik upp
på jobbet, men när med
lemmar skadar sig på fritiden
– då är det lätt att det missas.
Det menar i alla fall Lars-Erik
Karlsson:
– Alltför många vet inte vilket
omfattande försäkringsskydd
de har, både på jobbet och på
fritiden, via sitt medlemskap. De
vet inte heller att de kan få gratis
försäkringsrådgivning av oss för
säkringsinformatörer eller via sin
avdelning. Så när de fått en skada,

eller råkat ut för en olycka, kontak
tar de helt enkelt inte oss.

Onödiga utgifter
för många
I stället köper många medlemmar
tjänster av företag vars affärsidé
är att driva försäkringsärenden åt
privatpersoner. Tjänster som före
tagen annonserar ut på exempel
vis Facebook och sedan – givetvis
– tar saftigt betalt för. Vilket i sin
tur blir en helt onödig utgift för
medlemmen.

Tidning för förtroendevalda i IF Metall

”

Alltför många vet inte
vilket omfattande försäkringsskydd de har,
både på jobbet och
på fritiden, via sitt
medlemskap.

Behövs fler informatörer
– Det här är en utmaning för oss
som förbund. Vi måste hitta fler
och nya sätt att nå ut till medlem
marna, och särskilt till dem som
arbetar på företag utan klubb eller
fackligt ombud. Vi skulle dess
utom behöva bli fler försäkrings
informatörer ute på arbetsplats
erna, säger Lars-Erik Karlsson.

Tillfredsställelse
att hjälpa
Själv har han varit försäkrings
informatör i nio år, ända sedan
han själv råkade ut för en arbets
skada på jobbet.
– Jag stukade foten så ordentligt
att jag tvingades vara sjukskriven
i flera månader. Ungefär samtidigt
slutade vår dåvarande försäkrings
informatör, så jag fick sätta mig in i
våra försäkringar själv.
Och på den vägen är det.
– Många tycker att det är svårt
att fylla i blanketter på nätet och ha
kontakt med myndigheter och för
säkringsbolag, och de blir så glada
och tacksamma när de får hjälp.
Det är så tillfredsställande att kun
na hjälpa medlemmarna på så vis.
text: anneli.lundberg@ifmetall.se
foto: Marie Ullnert

Det behövs fler
försäkringsinformatörer ute på
arbetsplatserna,
anser Lars-Erik
Karlsson.

Fritidsskadorna vanligast
Under semestern händer det
grejer, på gott och ont. Då är det
bra att veta att vår försäkring
Medlemsolycksfall Fritid är
omfattande.
Arbetsskador är tyvärr en del
av vardagen inom industrin. Var
tredje industriarbetare uppger att
de själva har råkat ut för en olycka
och ungefär lika många har varit
med om att andra har drabbats.
Men trots alla skaderisker
på jobbet är det ändå inte
där de flesta olyckorna sker.
Det är i stället på fritiden – i
motionsspåret, skidbacken,
hemma på tomten eller under

semesterresan – som
vi oftast skadar oss.
De vanligaste skadorna
som förbundets medlemmar får
ersättning för från försäkringen
Medlemsolycksfall Fritid är
frakturer i fotled, handled och
revben samt krosskador på
kroppen.

Glöm inte reseskyddet!
I förbundets hemförsäkring, som
är en frivillig försäkring, ingår ett
reseskydd under resans första
45 dagar. Det täcker läkarvård
och merkostnader när man är
utomlands och täcker stöld och
vissa andra skador på resgods.
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Vilken roll spelar
tyska avtal i Sverige?
Med mindre än ett år kvar till att de första nya avtalen
ska vara på plats blir tyska IG Metallfackets lönekrav på
8,2 procent en snackis i Sverige. Vad spelar det för roll
för Sverige vad tyska stålavtalet blir?

En annorlunda kris
Företagen går bra, men det saknas
komponenter.
– Där har vi också liknande situation. Trots att företagens orderböck
er är fulla av beställningar kan de
inte leverera på grund av kompo
nentbrist, säger Veli-Pekka Säikkälä,
som nyligen besökt Tyskland.
Besöket hos IG Metall är ett
återkommande sådant inom Fack
en inom industrins förhandlingsråd
då fack och arbetsgivare från Sve
rige träffar tyska arbetsgivare och
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fack. Likheterna är många.
– Liksom vi inom svensk indu
stri står även tysk industri för stora
omställningar och man har brist på
kompetent personal.

Foto: Stefan Jerrevång

D

en tyska delstaten BadenWürttemberg där IG Metall
kräver 8,2 procent för stål
avtalet liknar på många sätt Sveri
ge, säger Veli-Pekka Säikkälä,
IF Metalls avtalssekreterare.
Delstaten med cirka 10,5 miljoner
invånare är Tysklands rikaste region.
Arbetskraften består av cirka 4,5 mil
joner, som i Sverige. Här hittar man
de stora biltillverkarna som Daimler
Benz och Porsche. Facket IG Metall,
som organiserar både arbetare och
tjänstemän, har 350 000 arbetande
medlemmar.
– Det är också här som man tra
ditionellt är först ut att träffa nya
avtal i Tyskland och som blir väg
ledande för övriga delar, berättar
Veli-Pekka Säikkälä.

BadenWürttemberg

Beroende av rysk gas
Men det finns också stora olikheter.
– Energikrisen i Tyskland är väl
digt mycket större än hos oss, ef
tersom de är beroende av gas från
Ryssland och inte heller har någon
vattenkraft.
När det gäller lönebildningen
väger de tyska parterna in ungefär
samma faktorer som inom den
svenska: inflationsmålet, konkur
renskraften, företagens produkti
vitet med mera. Aktuell inflations
siffra ligger på 7,9 procent.
– Just nu går den tyska stålindu
strin väldigt bra och företagen har
kunnat höja priserna avsevärt då
efterfrågan hos kunderna har varit
stor, säger Veli-Pekka Säikkälä.
Men det finns också stora
skillnader mellan Tyskland och
Sverige.
– Våra industriavtal gäller på
utgående löner, medan i Tyskland
höjs de så kallade tarifflönerna, det
vill säga avtalens lägsta löner.
Det tyska systemet har ingen
allmän avtalspension, utan den är i
stället kopplad till varje företag.

Veli-Pekka Säikkälä,
IF Metalls avtalssekreterare.

Vad blir resultatet?
Hur går det då i den tyska avtals
rörelsen? Kommer de få 8,2 pro
cent i ett ettårigt avtal som är IG
Metalls krav?
– Stålavtalet, som det handlar
om nu, löpte ut den sista maj, och
på frågan om när de bedömer att
det är klart var svaret att läget är
svårt och det kan dra ut mot hös
ten, säger Veli-Pekka Säikkälä,
och fortsätter:
– Sedan ska man också
tänka på att skillnaden mellan
IG Metalls utgångskrav och slut
resultat i tecknade avtal brukar
bli mycket större än hos oss.
text: annette.lack@ifmetall.se

Tidning för förtroendevalda i IF Metall

Motioner
och utlåtanden
till FSb,
30–31 augusti

Avtalskonferenser
i hela landet,
april/maj
Aronsborgskonferens,
30–31 mars

2022
JAN

FS/FSb
beslut om
motionstiden,
under 2021

FEB

MAR

APR

Slutlig
behandling av
utlåtanden,
augusti

Avtalsråd,
16–17 maj

MAJ

Motionstid,
17 januari
–28 juni

JUN

JUL

AUG

LO:s
representant
skapsmöte,
mitten av
oktober

FS, sista
behandling av
motioner och
utlåtanden,
7 september

SEP

Delegationsarbete och
fastställande av
branschspecifika krav,
november/
december
Avtalsråd

Motionsbehandling
LO-samordning
FI-plattform
Fastställda
avtalskrav,
14–15 november

OKT

NOV

Växla
avtalskrav,
vecka 51

DEC

Motioner
LO-styrelse
och utlåtanden
och FI-råd, förslag
Kongress,
delges avtalsrådet,
till LO-samordning
28 november
cirka 14
och FI-plattform,
–2
december
september
oktober/
Ekonomiska
november
rapporter och
Delegations
bedömningar,
arbete före
september/
och efter
oktober
kongressen

2023
Första
avtalen
löper ut,
31 mars
2023

På väg mot
ny avtalsrörelse

Vägen mot nya avtal har börjat, med avtalskonferenser
och arbetsplatsträffar i april och maj. Vad slutresultatet
blir så småningom är alldeles för tidigt att sia om. Men
klart är att nästa år 2023 ska samtliga IF Metalls 37
avtal omförhandlas.

R

edan nu öppnar vi upp avtals
sidan ifmetall.se/avtal2023
på hemsidan där nyheter och
kommunikation kommer att fyllas
på allteftersom. Du kan redan nu
hitta bra information om kollektiv
avtalet och industriavtalet. Tipsa
dina medlemmar och arbetskam
rater om att gå in där.
Som förtroendevald kommer du
regelbundet att få nyhetsbrev med
avtalsinformation. Se därför till att
du och dina arbetskamrater har

Håll dig uppdaterad
och ta del av filmer och
annat material på
ifmetall.se/avtal2023.

rätt kontaktuppgifter registrerade
i medlemsregistret, så att vi når
fram med informationen.
Liksom de senaste avtalsrörel
serna kommer vi också att göra
information på andra språk, bland
annat engelska och arabiska.
Filmen om kollektivavtalet och
märket finns redan nu på ara
biska och ligger på ifmetall.se/
avtal2023.
text: annette.lack@ifmetall.se

Vad betyder alla ord?
Stupstock, reallön, industriavtalet, med mera. Vad betyder alla ord
som sägs i en avtalsrörelse egentligen? Kolla in avtalsordlistan
på ifmetall.se/avtal2023 där du hittar de mest använda fackliga
uttrycken som hörs under avtalsrörelsen.
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Fler IF Metallare i politiken med

Foto: Daniel Roos

Besim Matoshi, IF Metalls
valledare.

Gör så här:
• Gå in på

rostapanagonsomvet.se.

Vi behöver fler politiker som vet hur en IF Metallares
vardag ser ut och kan stå upp för oss i politiken.
IF Metalls valledare Besim Matoshi berättar hur
du kan hitta en IF Metallare att rösta på i höst.

V

i i IF Metall driver våra frågor
gentemot arbetsgivarna. På
så sätt säkrar vi bra villkor på
våra arbetsplatser. Men många frå
gor som rör oss avgörs inte vid våra
förhandlingsbord – utan i politiken.
Det kan handla om arbetsmarknad,
klimatet, utbildning, pensioner, sjuk
försäkring, a-kassa, infrastruktur
eller mindre frågor som buss- och
tågtider, upprustning av en lokal väg
och god tillgång till primärvård.

• Skriv in den kommun som du
är skriven i.

De kan vår vardag bäst

• Resultatet visar IF Metallare du
kan rösta på i kommun, region
och riksdagsval.

Men genom IF Metallare som, ut
över sina jobb och förtroendeupp
drag, också engagerar sig politiskt
i kommunerna, regionerna och
riksdagen kommer våra frågor upp
till avgörande även i politiken.
– IF Metallarna i politiken vet hur
vår vardag ser ut. Och vilken skillnad
till exempel en bättre pension, högre

• Lägg kandidaten på minnet
och kryssa hen när du röstar.
• Sist men inte minst: Berätta för
dina arbetskamrater om Rösta
på någon som vet!
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Rösta på
någon som vet
a-kassa, busstider som passar ar
betsschemat och närhet till en vård
central gör, säger Besim Matoshi.

Vi behöver fler i politiken
Redan i dag är det många IF
Metallare som har politiska upp
drag på alla politiska nivåer.
– Men det behöver bli fler! Och
det är därför som vi har skapat
hemsidan Rösta på någon som
vet, förklarar Besim Matoshi och
fortsätter:
– Vi har låtit avdelningarna sam
la in så många IF Metallare som
möjligt som kandiderar i kommun-,
region- eller riksdagsval i höst.
Genom att söka på sidan kan man
se vilka IF Metallare man kan rösta
på. Gå in och gör din sökning och
rösta på någon som vet i höst!
text: lisa.wernstedt@ifmetall.se

Tidning för förtroendevalda i IF Metall

Vi IF Metallare
behövs i politiken

Josefin Widfond, IF Metallare och
kandiderar till kommunfullmäktige
i Norberg.
– Jag ställer upp i valet till kommunfullmäktige för att jag vill vara med och
påverka. Då duger det inte att sitta på
läktaren och gorma, utan då måste
man agera.
Jag vill hjälpa dem som behöver det.
Vi behöver en stark välfärd så att våra
barn erbjuds en lika bra undervisning,
oavsett föräldrarnas inkomst. Pensionärer ska inte leva i fattigdom för att
deras inkomst varit låg på grund av sjukdom eller arbetslöshet under delar av sitt
arbetsliv. Sjuka ska inte kunna bedömas
för sjuka för arbete, men för friska för
sjukersättning. Så kan vi inte ha det.
IF Metall har cirka 300 000 medlemmar
och vi är dem som vet bäst vad som sker
på våra arbetsplatser och i vår vardag.
Därför behöver vi vara med och påverka
politiken och göra våra röster hörda.

RÖSTA PÅ
NÅGON
SOM VET!

Jan Hanna, IF Metallare och
kandiderar till riksdagen.
– Jag har valt att kandidera för att göra skillnad. När jag växte upp hade jag inte så goda
ekonomiska förutsättningar, men jag hade
föräldrar som brydde sig om mig. I dag ser
jag att barn växer upp utan någon av dessa
delar, vilket kan göra att de far illa senare i
livet. Jag vill vara med och göra skillnad för
alla människor, framför allt alla barn, så att
de kan få en mer jämlik uppväxt.
IF Metalls krav om att ingen ska dö av
jobbet är viktigt, därför kräver vi att de regionala skyddsombuden ska få tillgång till
fler arbetsplatser, arbetsmiljöbrotten måste prioriteras och det ska råda nolltolerans
mot dödsolyckor, arbetsrelaterade skador
eller sjukdom. Det är viktigt att vi fortsätter att ställa krav, för då sker förändring.
Vi behöver ha IF Metallare i politiken
som driver IF Metalls frågor och framför
allt industriarbetarnas frågor. Vill vi ha en
förändring på riktigt behöver vi människor
som har jobbat inom industrin i politiken.

Per Ågren, IF Metallare och
kandiderar till regionfullmäktige
i Västmanland.
– Jag kandiderar till regionfullmäktige
för att det är viktigt för våra medlemmar
att de är representerade även i regionen.
Regionen ansvarar för viktiga frågor,
som sjukvården, kollektivtrafiken och
regional utveckling.
Regionalt är de viktiga frågorna klimatomställningen och kompetensutveckling.
Vi måste kunna kompetensutveckla oss till
de gröna, nya jobben vi ska ha i framtiden.
Där är regionen en viktig spelare i arbetet.
IF Metallare behövs i politiken för att
vi behöver politiker som vet hur det är att
vara ute på golvet, som vet vilka frågor
som är viktigast för våra medlemmar.
Så därför är det viktigt att rösta på
någon som vet!

text och foto:
nina.lindman.flores@ifmetall.se

Valet i september 2022 är viktigt, både för
IF Metalls medlemmar och för landet i stort.
Läs mer och se filmer på ifmetall.se/val.
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Semester 2022
Så räknar du ut antal semesterdagar
Antalet anställningsdagar ¹

x

x

180

25

=

12,3 ²

365

25

=

Betalda semesterdagar
Illustration: Mikael Hägg

365

Exempel
Digi började sin anställning den 2/10 2021.
Digi har rätt till 13 betalda semesterdagar
plus ytterligare 12 obetalda.

1 Under tiden 1 april–31 mars.
2 Observera att decimaltal alltid avrundas uppåt.

Så räknar du ut semesterlönen
Månadslön
Rörliga tillägg

x 0,8 procent

=

Fast tillägg per dag

+

x 13 procent
=

Rörligt tillägg per dag

Antal betalda semesterdagar
Semestertillägg
Viktigt att notera:
Lägsta semesterlön 2022 inom Teknikavtalet IF Metall är
1 477 kronor per dag inklusive ordinarie lön. Arbetar du inom
Teknikavtalet IF Metall och har en månadslön som understiger
27 352 kronor inklusive rörliga tillägg berörs du av det så
kallade balkongtillägget.
Vad menas med balkongtillägget?
Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att
få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av
ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma, på balkongen,
därav uttrycket balkongtillägg. Några exempel på lägsta semesterlön per bransch (giltigt från 1/4 2022): Teknikavtalet IF Metall 1 477
kr/dag, I-avtalet 1 532 kr/dag, Kemiska fabriker 1 543 kr/dag.
Gör din egen uträkning på medlemssidorna på ifmetall.se

Finns som affisch
i webbshopen
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Exempel
Månadslönen för Anna är 30 000 kronor.
Hon arbetar på ett företag som går under
Teknikavtalet IF Metall.
Rörliga tillägg. Under förra året fick Anna
totalt 28 000 kronor i ersättning för obekväm
arbetstid, övertidsersättning, bonus och resetillägg. Utöver sin månadslön har Anna 386
kronor i semestertillägg per dag.
30 000
28 000

x
x

0,008

=

240

+

0,13

=

146

25
386

9
9

6

4

6
4

5
9
7

2

8

Illustration: Mikael Hägg
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SUDOKU

#79754

Åsa Björnlund (längst till höger) med
några av sina konferenskamrater.

Nu gör vi på tidningen Info ett litet extra sommar
uppehåll. Nummer 6 av tidningen Info kommer
ut på arbetsplatserna den 30 augusti.

Hämta nya sudokun på https://sudoku.cba.si/

Nästa nummer av Info
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Svårighetsgrad: mellan

6

Håll koll på klimatet
– Jag hade inte trott att det var riktigt så här illa.
Det sade IF Metall-medlemmen Åsa Björnlund efter
att ha deltagit i en facklig klimatkonferens. Läs om vad
hon och andra medlemmar tycker att IF Metall kan
göra i klimatfrågan i en nyhetsartikel som du hittar via
ifmetall.se/klimatet. Där hittar du också en massa
matnyttigt om klimatet och jobben.
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speaks 18 languages. Feel free to contact Folksam in your own language!
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I tidningen Info hittar du som förtroendevald tips
och goda idéer från IF Metalls arbetsplatser runt om
i landet. Tidningen ges ut med 10 nummer per år.

Följ IF Metall i sociala medier

Ansvarig utgivare Joanna Abrahamsson

Telefon 08-786 80 00 (växel)

Redaktion Victoria Enbäck, Daniel Hermansson,
Mikael Hägg, Annette Lack, Nina Lindman Flores,
Anneli Lundberg, Åsa Petersen, Anna Sjögren,
Lina Stenberg, Annika Tripke-Lund, Lisa Wernstedt

E-post info@ifmetall.se
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Tryck Sib-Tryck Holding AB
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