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Samlad styrka
Som medlem i IF Metall är du aldrig ensam. Tillsammans på-
verkar vi och ser till att våra kollektivavtal har bra villkor. Många 
medlemmar och hög organisationsgrad ger ökade möjligheter 
till bra kollektivavtal. Vi finns där för varandra. TILLSAMMANS 
ÄR VI STARKA!!

Kollektivavtal 
Ett kollektivavtal är ett skriftligt undertecknat avtal mellan 
fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om 
vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Det 
gäller bland annat löner, ersättningar, arbetstider, ledigheter, 
semesterlön och annat som parterna enats om. Kollektivavtalet 
garanterar till exempel årlig löneförhöjning, övertidsersättning, 
OB ersättning, arbetstidsförkortning och semesterersättning. 

Kollektivavtalet garanterar också att du är försäkrad. Mer infor-
mation finns längre fram i foldern.

Är du inte medlem kan du aldrig kräva det som finns i ett kol-
lektivavtal. Du får hoppas på arbetsgivarens välvilja. 
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Facket ger möjlighet att påverka
På jobbet kan ni tillsammans påverka lokala avtal exempelvis, 
lönesystem, arbetsmiljö, arbetstid, subventionerad lunch 
och friskvård.

Förhandlingshjälp 
Som medlem har du förhandlingshjälp i alla frågor som rör 
jobbet och anställningen. Till exempel vid uppsägningar, 
löneförhandlingar eller avtalsbrott såsom felaktigt eller inga 
utbetalda ersättningar.  

Rättshjälp 
Kan en medlem få ända till Arbetsdomstolen (AD) i frågor 
som rör din anställning eller ett försäkringsärende som är 
kopplat till din anställning.

Årlig löneförhöjning och löneskydd 
Förutom att IF Metall säkerställer att samtliga medlemmar fått 
årlig lönehöjning, skyddar kollektivavtalet mot lönesäkningar. 

Ersättning vid eventuell strejk 
Ersättning vid strejk eller lockout på arbetsplatsen.

Försäkringsinformation
AFA-försäkringarna
På arbetsplatser med kollektivavtal ingår; AGS vid sjukdom, 
TFA vid arbetsskada, TGL vid dödsfall, AGB vid arbetslöshet, 
Omställningsstöd, FPT vid föräldraledighet och SAF-LO Av-
talspension. Tillsammans är försäkringarna värda cirka 6,5 
procent av din lön. Även om arbetsgivaren inte betalar premien 
garanterar kollektivavtalet att du omfattas av försäkringarna.

Kompletterande Tjänstegrupplivsförsäkring (TGL)
Gäller för försäkringsberättigad medlem som inte omfattas av 
TGl vid dödsfall efter arbetslöshet eller lång sjukskrivning.

Fritidsolycksfallsförsäkring 
Medlemsolycksfall ingår i medlemskapet.

Barngrupplivförsäkring
Gäller från och med graviditetsvecka 23 och till och med det 
kalenderår barnet fyller 18 år.

Kollektivavtal gör ditt 
jobb mycket tryggare!

Om värdet i och innebörden av ett kollektivavtal

Frågor och svar för dig som är anställd.

Ett kollektivavtal är den 
skriftliga överenskommelse 
mellan IF Metall och 
arbetsgivaren som garanter-
ar dig som anställd avtals-
enliga löner, försäkringar 
och andra anställnings-
villkor. IF Metall Göteborg 
har ett material med frågor 
och svar om kollektivavtalet.

Flera av IF Metalls försäk-
ringar bygger på att det 
fi nns kollektivavtal på ar-
betsplatsen, andra får du 
genom ditt medlemskap 
i IF Metall.

Medlemskapet gör också 
att du kan teckna bra kom-
pletterande försäkringar 
med förmånliga premier för 
dig och din familj.

Årlig löneförhöjning och löneskydd 
Förutom att IF Metall säkerställer att samtliga medlemmar fått 
årlig lönehöjning, skyddar även kollektivavtalet mot lönesänk-
ningar. 

Ersättning vid eventuell strejk 
Medlemmar får ersättning vid strejk eller lockout på arbetsplat-
sen.

Mer inflytande 
En del frågor går inte att lösa genom förhandlingar med ar-
betsgivaren, till exempel socialförsäkringar, sjukvård, skola, 
kollektivtrafik och barnomsorg. Medlemmar har på IF Metalls 
kongress bestämt att IF Metall ska driva medlemmarnas åsikter 
även politiskt för att vara med och påverka samhället. 

Fackligt engagemang ger möjlighet att 
påverka
På jobbet kan ni tillsammans i en fackklubb teckna och påverka 
lokala avtal exempelvis, lönesystem, arbetsmiljö, arbetstid, 
subventionerad lunch och friskvård.

Förhandlingshjälp 
Som medlem har du alltid förhandlingshjälp i alla frågor som 
rör jobbet och anställningen. Till exempel vid uppsägningar, 
löneförhandlingar eller kollektivavtalsbrott som innebär felaktigt 
eller inga utbetalda ersättningar.  

Rättshjälp 
En medlem kan få kostnadsfri rättshjälp om ett ärende exem-
pelvis går till domstol. Detta gäller frågor som rör din anställ-
ning eller ett försäkringsärende som är kopplat till din anställ-
ning.

Försäkringsinformation
AFA-försäkringar är de avtalsförsäkringar som följer med ett 
kollektivavtal.
På arbetsplatser med kollektivavtal ingår; AGS vid sjukdom, 
TFA vid arbetsskada, TGL vid dödsfall, AGB vid arbetslöshet, 
Omställningsstöd, FPT vid föräldraledighet och SAF-LO Avtals-
pension. 
Även om arbetsgivaren inte betalar premien garanterar kollek-
tivavtalet att du omfattas av försäkringarna. Med andra ord är 
det bara på arbetsplatser där det finns ett kollektivavtal som du 
kan vara säker på att det finns försäkringar.

Kompletterande Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
Gäller för försäkringsberättigad medlem som inte omfattas av 
TGL vid dödsfall efter arbetslöshet eller lång sjukskrivning.

Ett kollektivavtal är den 
skriftliga överenskommelsen 
mellan IF Metall och 
arbetsgivaren som garanterar 
dig som anställd avtalsenliga 
löner, försäkringar och andra 
anställningsvillkor. IF Metall 
Göteborg har ett material med 
frågor och svar om kollektiv-
avtalet.

Flera av IF Metalls försäkringar 
bygger på att det finns kol-
lektivavtal på arbetsplatsen, 
andra får du genom ditt med-
lemskap i IF Metall. Medlem-
skapet gör också att du kan 
teckna bra kompletterande 
försäkringar med förmånliga 
premier för dig och din familj.



Fritidsolycksfallsförsäkring 
Medlemsolycksfall ingår i medlemskapet.

Barngrupplivförsäkring
Gäller från och med graviditetsvecka 23 och till och med det 
kalenderår barnet fyller 18 år.

Försäkringskompletteringar
Medlemmar har möjlighet att utöka sitt försäkringsskydd 
genom att teckna försäkringar till förmånliga kostnader, till 
exempel sjuk- och efterlevandeförsäkring, hemförsäkring, med-
lemsbarn, medlemspension och pensionärsförsäkring.

Har du försäkringspengar att hämta?
Vi vet att LO-förbundens försäkringar inte nyttjas fullt ut. 
Det gäller också IF Metall. Många medlemmar missar att 
anmäla händelser som kan ge rätt till ersättning. Det kan 
bero på att man inte vet att det finns möjlighet att anmäla 
eller inte vet hur man går till väga. Läs mer på www.lo.se 
eller kontakta IF Metall Göteborg om du har frågor.

Arbetslöshetskassan
Facket ger hjälp och stöd vid arbetslöshet och ärenden som rör 
din ersättning från A-kassan.

Facklig utbildning
Kunskap ger inflytande. IF Metall erbjuder utbildningar inom 
följande ämnen, allmän fackliga, lagar och avtal, försäkring-
ar, arbetsmiljö och politiska. Alla medlemsutbildningar och 
endagskonferenser är gratis. Du som deltar får ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst eller ett skattefritt stipendium per ut-
bildningsdag. Du gör anmälan på goteborg@ifmetall.se

Rabatt på kurs eller studiecirkel på ABF
IF Metall Göteborg betalar maximalt 650 kronor av kursavgiften, 
förutsatt att du efter kursens slut lämnar in ett intyg och 
kvitto samt varit närvarande minst 75 procent av kurstiden.

Medlemslån 
Medlemslån i Swedbank eller Nordea utan säkerhet, till en lägre 
ränta än vanligt för lån utan säkerhet. 
Du får aldrig låna mer än du har råd med.
I medlemslån ingår en grupplivförsäkring och räntebetalnings-
skydd som betalar en del av räntekostnaden om du avlider, blir 
sjuk eller arbetslös.
För mer information om medlemslån och villkoren, kontakta 
Swedbank eller Nordea.

Alla medlemsförsäkringar finns 
hos Folksam, hos dem kan du 
komplettera ditt försäkrings-
skydd till medlemspris.

IF Metall har ett brett utbud av 
studier. Det finns i tryckt form 
och på www.ifmetall.se

Folkets Hus, 
Olof Palmes Plats  
413 04 GÖTEBORG
E-post: goteborg@ifmetall.se 
Växel:  031-774 32 00 
Fax:  031-711 00 43

Studie-
program
2018

Folkets Hus, 
Olof Palmes Plats  
413 04 GÖTEBORG
E-post: goteborg@ifmetall.se 
Växel:  031-774 32 00 
Fax:  031-711 00 43

www.fackligutbildning.se 
På den tvärfackliga studiesidan, under Västra 
Götaland hittar du fackliga utbildningar för 
medlemmarna i Västsverige.

www.ifmetall.se 
Avdelningens hemsida där du hittar 
senaste nytt och information om de olika 
verksamhetsområdena inklusive studier.

Folkets Hus, Olof Palmes Plats
413 04 GÖTEBORG
E-post: goteborg@ifmetall.se
Växel:  031-774 32 00
www.ifmetall.se



VARFÖR BLEV JAG MEDLEM I FACKET?
För att jag tycker att det är viktigt för arbetare att organisera sig och hålla ihop.
Då får man som arbetstagare bättre möjlighet att påverka!
Dunja Branelid, medlem i IF Metall



Har du frågor om din medlemsavgift kan du kontakta avdelningen.

IF Metallkortet är ett medlem-
skort för IF Metalls medlem-
mar, laddat med förmåner och 
rabatter, 
i samarbete med LO Mervärde.

Ett exempel på fördjupad och 
riktad information. I det här 
fallet till anställda i beman-
ningsföretag.

Göteborg

Är du också
anställd i ett
bemannings-
företag?

Här finns viktig information för dig

 

 

IF Metallkortet
Ett medlemskort för dig i IF Metall. 
Du som är medlem i IF Metall får ett medlemskort, IF Me-
tall-kortet. 
Det skickas till nya medlemmar och förnyas vart tredje år. 
Kortet berättigar dig till många bra rabatter och erbjudanden på 
produkter, resor, tjänster och mycket annat.
Rabatter och erbjudanden hittar du på lomervarde.se/ifmetall.

Kostnadsfri ekonomisk rådgivning 
Genom Swedbank kan du få kostnadsfri ekonomisk rådgivning.

Information 
Som medlem har du en mängd informationskanaler kring ditt 
medlemskap; förbundets hemsida www.ifmetall.se, medlem-
sportal (nås via hemsidan), Facebook, Instagram samt Dagens 
Arbete och IF Metall Göteborgs medlemsmagasin.

Lokalt informationsmaterial
Avdelningen har tagit fram flera faktasamlingar med informa-
tion. Till höger ser du ett exempel.
Håll koll på dina kompetenser med hjälp av IF Metall
I IF Metalls kompetensbank matchar du dig själv mot lediga 
jobb på företag som behöver just din kompetens. På webbplat-
sen kan du själv på ett enkelt sätt fylla i dina kunskaper, skapa 
ett CV och leta nya arbeten. Du når kompetensbanken på 
www.ifmetall.se/kompetensbanken 
Alla företag som annonserar om lediga tjänster på Kompetens-
banken har kollektivavtal.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften baseras på vad du tjänar per månad och är en 
procentavgift på lönen. 
Av avgiften går en del till förbundet, en del till a-kassan och en 
del till avdelningen:
–  A-kassan, arbetslöshetsavgift (statlig)
–  Fritidsförsäkring (medlemsolycksfall) och Barngruppliv- 
 försäkring (från graviditetsvecka 23 till och med 18 år)
–  Avdelningens verksamhet (facklig utbildning, studier, 
 arbetsmiljö, medlemstidning m.m.)
–  Central verksamhet, bland annat förhandlingar 
 (kollektivavtal och tvister), förbundstidningen och  
 fackliga studier



Kostnadsfri familjejuridisk rådgivning
15 minuter familjejuridisk rådgivning via,
www.familjensjurist.se

Fritidsstugor under semestern
Du kan hyra fritidsstuga på Gullholmen till medlemspris
samt lägenheter med rabatt i turistanläggningarna
Riva del Sole och La Serra på Italiens västkust.

Medlemskort
Kortet är laddat med förmånliga erbjudanden till dig som
medlem I IF Metall. Läs mer på www.ifmetall.se

Information
Som medlem har du en mängd informationskanaler kring
ditt medlemskap; egen medlemsportal, central och lokal
hemsida samt Dagens Arbete och IF Metall Göteborgs
medlemsmagasin.

Fördjupad information
IF Metall har tagit fram flera faktasamlingar med
information. Till höger ser du ett exempel.

Håll koll på dina kompetenser
med hjälp av IF Metall
I IF Metalls kompetensbank matchar du dig själv mot
lediga jobb som behöver just din kompetens. På webbplatsen
kan du själv på ett enkelt sätt fylla i dina kunskaper, skapa ett
CV och leta nya arbeten.Du når kompetensbanken på
www.ifmetall.se/kompetensbanken

IF Metallkortet är ett
medlemskort för IF Metalls
medlemmar, laddat med
förmåner och rabatter,
i samarbete med LO Mer-
värde.

Goda råd, vanliga frågor
och begrepp att känna till

Göteborg

Om anställning
i bemanningsföretag

Ett exempel på fördjupad
och riktad information.
I det här fallet till anställda
i bemanningsföretag.

Medlemmarna i 
IF Metall Göteborg 
äger fem stugor på 
Gullholmen. 
Många vill besöka den 
natursköna platsen. 
Ansökningarna inför 
sommarsäsongen ska 
som regel vara avdel-
ningen tillhanda under 
våren. Populärast är 
att hyra på sommaren 
men du kan hyra stuga 
under hela året. 
Kontakta IF Metall 
Göteborg på 
031-774 32 11.



IF Metall Göteborg
Olof Palmes Plats 3 
413 04 Göteborg
Telefon: 031-774 32 00
E-post: goteborg@ifmetall.se
Hemsida: www.ifmetall.se

Vi finns på sociala medier. Där kan du komma i kontakt 
med oss och få aktuell information.
       IF Metall Göteborg •        @ifmetallgbg


