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Du tjänar på ditt medlemskap!
Din trygghet & samhörighet
Genom att vara medlem i IF Metall har du en stor och stark or-
ganisation till din hjälp. Det finns alltid fackligt förtroendevalda 
och ombudsmän som ställer upp för dig och ger dig hjälp. 
-Du är precis lika mycket värd som någon annan medlem. 
Som medlem i IF Metall är du en i laget. Du vet att dina pengar 
används till att bevara och bevaka dina rättigheter i lag och 
avtal. Du utser tillsammans med dina arbetskamrater vem som 
ska företräda just dig i demokratiska val.
På din arbetsplats, på avdelningen och centralt på vårt 
förbundskontor finns resurser och erfarenhet för att bistå dig i 
alla lägen där du behöver hjälp kring fackliga frågor.

Kollektivavtal
Vårt avtal faller inte från himmeln. Löner, arbetstider, 
semestrar, föräldralön, ledigheter, ersättningar och 
grundläggande rättigheter i arbete.
-Allt detta har IF Metall förhandlat fram.
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Vart vänder du dig?
Det är viktigt att du bevakar 
och kontrollerar dina rättigheter 
så att du inte går miste om 
ersättningar och förmåner. 
Du finner vad som gäller för 
dig i ditt kollektivavtal.

I första hand ska kontakta din
lokala klubb eller ditt IF Metall-
ombud om du har frågor. 
De kan oftast hjälpa dig direkt 
eller slussa dig vidare.

Finns det ingen facklig kontakt-
person på din arbetsplats får 
du hjälp från avdelningen.På 
vårexpedition i 
Hässleholm finns kunnig 
personal som ger dig hjälp och 
stöd att bevaka dina rättigheter. 
Tveka aldrig att kontakta facket 
för att få hjälp!

På detta uppslag ser du våra 
ombudsmän och den personal 
du möter om du besöker vår 
expedition i Hässleholm.

Ombudsman & kassör
Per Nilsson
Mobil: 0709-56 59 93
per.me.nilsson@ifmetall.se

Ombudsman
Ulrica Malmberg
Mobil: 0706-12 08 14
ulrica.mamberg@ifmetall.se

Ombudsman
Andreas Dahlberg
Mobil: 0705-61 52 40
andreas.dahlberg@ifmetall.se
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IF Metall MittSkånes avdelningsexpedition
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!
Telefon växeln: 0451-141 40 
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Så fungerar IF Metall MittSkåne
Arbetsplatsombud
På arbetsplatser utan klubb finns det ofta ett fackligt ombud, 
arbetsplatsombudet. Det fackliga ombudet och de medlemmar 
som företrädes på detta sätt har stöd av avdelningsstyrelsen 
och det regionala skyddsombudet. 
På en arbetsplats utan facklig representant ansvarar avdel-
ningsstyrelsen för den fackliga kontakten med medlemmarna.

Klubben
Klubbstyrelsen är vald av medlemmarna på din arbetsplats.
De är valda att representera medlemmarna i det fackliga arbe-
tet och tar tillvara deras intressen gentemot arbetsgivaren. 
Din närmaste fackliga kontakt är då huvudsakligen klubb-
styrelsen.Klubben ger dig stöd och hjälp i fackliga och andra 
frågor.På större klubbar finns det oftast utsett ett eller flera 
kontaktombud som agerar lokalt på arbetsplatsen och deras 
viktigaste uppgifter är att framföra dina och andras synpunkter 
till styrelsen i klubben.

Din Avdelning
Övergripande beslut i avdelningen tas av representantskapet, 
som är ombud valda av medlemmarna. Delta i den fackliga 
verksamheten, det tjänar du på! 
-Vi finns till för dig!
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Försäkringar och arbetsmiljö
Regionala skyddsombud och Försäkringsrådgivare
Avdelningens regionala skyddsombud och försäkringsrådgi-
vare samarbetar. Det innebär att avdelningens förtroendevalda 
får en naturlig samverkan vid utredningar av arbetsskador 
och arbetssjukdomar. De regionala skyddsombuden bevakar 
arbetsmijöfrågorna vid företag utan skyddskommitté. Man har 
som mål att besöka varje företag minst en gång per år.

Regionala Skyddsombud inom IF Metall MittSkåne

Ellicka Hermodsson - Temahallen  0703-65 72 10

Henrik Andersson - VEAB   0766-29 88 88 

Elo Johannesen - Paroc   0704-82 69 12

Jonathan Sunesson - Göinge Bil Osby 0708-82 86 97

Arbetsmiljöansvarig
Björn Sjöberg
Mobil: 0709-99 86 77
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Försäkringsinformatör
Kontakta din klubb för att få veta vem som är utbildad försäk-
ringsinformatör på din arbetsplats för att få information. Ring 
avdelningen och boka en tid för en personlig genomgång av 
dina försäkringar. 
IF Metall har förhandlat fram många bra försäkringar och 
ekonomiska tillägg genom åren som hjälper dig när du hamnar 
i svårigheter. Det finns mer än du tror så missa inte tillfället att 
lära mer om dina rättigheter.

Vi kommer gärna ut och berättar om samtliga försäkringar 
i samband med ett medlemsmöte på ditt företag.

Avdelningens försäkrings- 
handläggare hjälper dig:
Björn Sjöberg    0709-99 86 77
Henrik Andersson    0766-29 88 88
Patrik Håkansson    0761-12 93 33
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Pensionsförsäkring
Utöver pensionen får du genom kollektivavtalet en särskild 
avtalspension. Från och med 25-års ålder ska du själv välja 
förvaltare till avtalspensionen. Det är viktigt att du väljer en för-
valtare som har låga avgifter. Glöm inte att anmäla till AFA om 
du är föräldraledig. Din premie kommer då att betalas av AFA.

AGB, TSL och omställningsstöd
Skulle du bli arbetslös kan du ha rätt till ett avgångsbidrag, 
AGB. Prata med din försäkringsrådgivare eller avdelningen. 
Ett omställningsstöd gäller också, och kan innebära ett stöd 
för dig som blir arbetslös p.g.a. arbetsbrist. Det kan omfatta 
allt från rådgivning, utbildning och coachning till nytt jobb. 
Ta reda på vad som gäller om du blir uppsagd. Kontakta 
avdelningen som hjälper dig så du får vad du har rätt till.
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Är du föräldraledig?
Då kan FPT via AFA vara till Hjälp
Om du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäk-
ringskassan kan du få 10 % extra ersättning i plånboken 
genom den här nya föräldraförsäkringen. Du får även 
pensionspremien inbetald till din kommande avtalspension 
under tiden du är föräldraledig.
Ersättningen kan tas ut tills barnet är 18 månader.
Du får max 180 dagars ersättning under en sammanhängande 
period. Du ska ha varit anställd i minst 12 månader innan 
barnets födelse eller adoption. Man får även räkna anställings-
tid hos tidigare arbetsgivare som också har försäkringen.

Pensionärsverksamheten
Som pensionär kan du till en låg kostnad bli medlem i avdel-
ningens pensionärsförening. Vi har en omfattande fritidsverk-
samhet med resor och dylikt.

Medlemskapet kostar 100 kr/år. 
Är du intresserad eller vill fråga något ska du ringa avdelningen

Ansvarig 
Lisa Mattisson 
tel. 0456-101 96
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Studier
Kunskap är grunden till ett starkt IF Metall. All facklig utbildning 
är gratis och din lön under utbildningstiden betalas antingen av 
arbetsgivaren, fackliga stipendier eller av Centrala Studiestöds-
nämnden. Arbetsgivaren kan inte neka dig ledighet för facklig 
eller annan utbildning. Han kan däremot kräva att du begär 
ledigt i god tid. Ska du vara studieledig länge är det därför 
viktigt att du gör upp skriftligt om ledighetens längd. 
Efter studieledigheten har du alltid rätt att komma tillbaka 
till ditt jobb.
Satsning på facklig Medlemsutbildning!
Alla medlemmar erbjuds att genomgå en facklig grundutbild-
ning, där man samtidigt kommer att beröra samhälls-, 
organisations och arbetsplatsfrågor. Under utbildningstiden 
utgår stipendium eller annan ersättning för förlorad arbets-
förtjänst. Lär dig dina rättigheter och hur facket fungerar och 
är uppbyggt samt vad vi gör och påverkar både lokalt och som 
stort förbund.

Nyfiken?
Är du nyfiken på att gå en utbildning så ska du i första hand 
kontakta din studieorganisatör på klubben. I annat fall så kan 
du kontakta någon av nedanstående personer genom 
avdelningsexpeditionen 0451-141 40.

Studieansvarig
Lena Josefsson
Mobil: 0768-79 99 78
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Politiskakommittén

Facklig/Politiskansvarig
Elo Johannesen
Mobil: 0704-82 69 12

12



Håll dig uppdaterad
www.ifmetall.se/mittskane
På hemsidan får du aktuell information om allt som händer i
IF Metall MittSkåne samt information om lagar och avtal, 
försäkringar, arbetsmiljö, studier, fritid med mera.
Den finns för att informera både dig som medlem, förtroende-
vald och klubbar om den verksamhet och de aktiviteter som 
förekommer inom avdelningens verksamhetsområden.
Här finner ni även information om vem som ansvarar för vad 
inom vår verksamhet. Besök gärna vår hemsida en gång i 
veckan för att hålla dig uppdaterad med vad som händer.

Du som medlem har en helt egen sida på IF Metall.
Logga in på ”Mina sidor” på www.ifmetall.se så får du mycket 
mer information som är anpassat efter just ditt medlemskap.

-Har du frågor så kontakta avdelningen.

Informationsansvarig
Roger Persson
Mobil: 0768-82 45 48

Tips på bra hemsidor:
www.lo.se
www.da.se
www.av.se
www.arbetet.se
www.folo.nu
www.minpension.se
www.afaforsakring.se
www.facketforsakrar.se
www.folksam.se/ifmetall
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Våra arbetsplatsbesök
Varje år gör avdelningens styrelse arbetsplatsbesök ute på 
medlemmarnas arbetsplatser. På detta vis sprider vi budskap 
om aktuella pågående frågor, förändringar och aktiviteter.
-Givetvis vill vi värva nya medlemmar också.
Detta genomför vi både på våren och hösten.
Besöken informeras om i brev både till arbetsgivaren och den 
fackligt utsedda kontaktpersonen på arbetsplatsen och 
gemensamt väljs det en tid för besök enligt datumet som 
brevet föreslagit.
Det är denna kontakt som gör att IF Metall får perspektiv på 
medlemmarnas arbetsvardag. Vi inom styrelsen känner att 
detta är det absolut viktigaste vi kan genomföra i form av 
utåtriktad verksamhet direkt till våra medlemmar i våra 8 
kommuner.
-Det handlar om att besöka bortåt 260 arbetsplatser!
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Ungdomsverksamhet
Ungdomskommitténs främsta uppgift är att stödja och bevaka 
att unga medlemmars intressen tillvaratas. Vi i ungdoms-
kommitténjobbar mot unga under 30 år, vi är ute på skolor och 
på arbetsplatser och ger information om IF Metall.

Tillsammans kan påverka arbetsmiljö, schysta löner och rimlig 
arbetstid. Vi ger hjälp och stöd och ser till så att du som ska ut i 
arbetslivet är väl förberedd inför det. Vi arbeta med att få fler 
ungdomar aktiva i det fackliga arbetet på klubb och avdelning.

Vi arbeta för:
• Avdelningensstyrelsen och kommittéer får en samman-
   sättning som speglar medlemskåren när det gäller ungdomar.

• Bjuda in ungdomar till olika aktiviteter för att väcka intresse 
   för den fackliga verksamheten.

• Organisera avdelningens skolinformation till de gymnasie-
   elever som finns inom avdelningens verksamhetsområde 
   samt rekrytera gymnasieelever till studerandemedlemmar.

• Rekrytera ungdomar till fackliga utbildningar.

• Arbeta med att få fler fackliga ungdomar aktiva i den politiska 
   verksamheten.

Ungdomsansvarig
Camilla Truedsson
Mobil: 0728-87 92 03
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Vår stuga i Säfsen
Sedan hösten 2008 äger avdelningen en stuga i Säfsen. 
Det är en modernt och fullt utrustad stuga för 6 personer med 
alla bekvämligheter som är tillgänglig för avdelningens alla 
medlemmar.

Lika härlig på sommaren som på vintern. Skidbackar och bad-
sjö, samt en fantastisk natur finns tillgänglig året runt och 
massor med andra aktiviteter. Alla medlemmar har samma för-
mån och möjlighet att få hyra stugan med 50 % rabatt oavsett 
när på året du hyr den. Självklart ska du passa på att använda 
dig av vår gemensamma förmån men observera att erbjudan-
det gäller endast avdelningens stuga nr 143 i Säfsen.
Besök internet sidan www.ifmetall.se/avd48 för all info kring 
stugan och villkor för att hyra samt övrig information som du 
behöver för att nyttja stugan som medlem.
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Ditt medlemskort
IF Metallkortet är ett medlemskort för IF Metall medlemmar, 
laddat med förmåner och rabatter, i samarbete med 
LO Mervärde.

IF Metall viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas 
intressen både på arbetsmarknaden och i samhället, samt 
att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt 
medlemskap.
För att ge medlemskapet fler fördelar så får alla medlemmar i 
IF Metall vårt medlemskort, IF Metallkortet.
Utöver att fungera som medlemsbevis är IF Metallkortet laddat 
med rabatter och erbjudanden på allt från resor, friskvård och 
hem-eletronik till teater och frisörbesök. Vi har både nationella 
och lokala samarbeten.
Du har även möjligheten att uppgradera ditt medlemskort till 
ett MasterCard med betalfunktion, läs mer om detta på www.
ifmetall.se och alla andra erbjudanden finner du också på 
hemsidan.
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Kompetensbanken
I IF Metalls kompetensbank matchar du dig själv mot lediga 
jobb som behöver just din kompetens.

Snabbt och smidigt kan du fylla i dina kunskaper och erfaren-
heter, skapa snygga ansökningshandlingar och leta nytt jobb. 
En tydlig användarguide hjälper dig att föra in dina uppgifter på 
ett enkelt sätt.Kompetensbanken kompletterar Arbetsförmed-
lingens och omställningsföretagens insatser.
Vare sig du är arbetslös, varslad om uppsägning, studerande-
medlem eller vill se dig om efter nytt jobb har du alltid tillgång 
till kompetensbanken.
Det är genom att vara sökbar som en arbetsgivare ser hur du 
matchar de behov företaget har. Men du väljer själv om du vill 
att en arbetsgivare ska kunna söka på dina inmatade uppgifter, 
eller delar av dem. Du kan också välja att enbart själv söka 
bland de jobbannonser företagen registrerat in. 
Du kan självklart både stå som sökbar och samtidigt själv söka 
jobb via kompetensbanken. Det gör att dina möjligheter ökar 
väsentligt. Du hittar kompetensbanken via din inloggning på 
medlemsportalen.
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Kollektivavtal en självklarhet!
Både du och din arbetsgivare är skyldiga att följa uppgjorda 
avtal och överenskommelser. Fack och arbetsgivare är således 
överens om vilka spelregler vi ska ha på våra arbetsplatser 
genom tecknandet av olika kollektivavtal som gäller under viss 
tid. Ett avtal är en form av garanti för att vi arbetar under likvär-
diga villkor inom en viss bransch.

Bryter någon mot reglerna så får det givetvis konsekvenser. 
Kontakta din fackliga företrädare vid problem.
Du kan påverka vilka som är med och förhandlar fram nya 
kollektivavtal. Alla olika avtal har en egen förhandlings-
delegation som väljs på IF Metalls Avtalsråd efter nomineringar.

Viktigt med kollektivavtal på arbetsplatsen
Har din arbetsgivare kollektivavtal med IF Metall kan avdelning 
och förbund förhandla för dig med stöd av avtalet. I annat fall 
gäller bara lagstiftning och inga garantier alls finns för lägsta 
lönenivå eller andra ersättningar.
Finns ett kollektivavtal är du garanterat försäkrad vad gäller 
arbetsskada, sjukdom, arbetslöshet, pension och dödsfall samt 
att extra avsättning till pensionen sker genom avtalspensionen.
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Om du blir uppsagd
Lagen om anställningsskydd, LAS, ger arbetsgivaren rätt att 
säga upp dig. Men bara om det verkligen finns skäl till det. 
Arbetsbrist är ett sådant skäl. Blir du uppsagd på grund av 
arbetsbrist gäller grundregeln, sist in - först ut, med vissa 
undantag. Du har viss uppsägningstid vid arbetsbrist och 
förhandling måste alltid ske med facket.

Tillsvidare - eller visstidsanställd
Tillsvidareanställd, eller fast anställd, innebär att du är anställd 
tills något annat händer, t ex arbetsbrist. Visstidsanställd inne-
bär i korthet att du blir anställd på en förutbestämd tid. Då är 
det viktigt att man från början är överens om när anställningen 
börjar och upphör. Man ska alltid ha ett skriftligt anställnings-
bevis. Är du osäker om vad som gäller så kontakta någon från 
IF Metall.

Skydd vid arbetslöshet
Blir du arbetslös får du ersättning från A-kassan, om du upp-
fyller vissa kvalifikationer. Första arbetslösa dagen ska du 
besöka arbetsförmedlingen, därefter får du information hem-
skickad om vilka intyg som ska skickas in.
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Medlemsavgiften
Medlemsavgiften till IF Metall Mittskåne är en procentavgift på 
lönen, 1,65 %. Av avgiften går en del till förbundet, en del till 
a-kassan och en del till avdelningen.

Avgiften 2019
Lägsta medlemsavgift per månad är 219 kronor och högsta 
medlemsavgift per månad är 602 kronor. På vissa arbets-
platser kan det tillkomma en klubb- eller försäkringsavgift.
Räkna ut hur mycket du betalar i medlemsavgift och se hur 
dina pengar används på IF Metalls hemsida.

Sjuk eller arbetslös
För sjuka eller arbetslösa är medlemsavgiften 219 kronor per 
månad det vill säga lägsta avgift.

Studerandemedlem
Är du under 20 år och genomgår gymnasiestudier är medlem-
skapet gratis, även om du jobbar under lov, kvällar eller helger. 
Särskilda regler gäller för studerandemedlem vid företags-
förlagd gymnasieutbildning. Har du frågor om din medlems-
avgift kan du kontakta avdelningen.

Pensionärsavgift
Avgiften är 264 kronor per år under 2019, vilket är oförändrat 
jämfört med 2018 års avgift.
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Avdelningsstyrelsen IF Metall MittSkåne 2019
Ordförande
Jonas Andersson  Backer AB

Vice ordförande
Caroline Olsson  Göinge Bil AB PB Hässleholm

Sekreterare
Tanja Jönsson  Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB

Kassör
Per Nilsson  IF Metall, Ombudsman

Ledamöter
Gabriel Barjosef  Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB
Camilla Truedsson Finja Prefab AB
Håkan Lundberg  Gelita Sweden AB
Lena Josefsson  Embalator Lagan Plast AB
Roger Persson  Backer AB
Ronny Nilsson  Perstorp Specialty Chemicals AB
Mikael Johansson Göinge Bil AB LV Hässleholm 

Ersättare
Elo Johannesen  Paroc AB
Andreas Wahlman Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
Jimmy Nilsson  Backer AB
Patrik Håkansson  Finja Prefab  AB
Henrik Andersson  VEAB 

Adjungerad
Ulrica Malmberg  IF Metall, Ombudsman
Andreas Dahlberg IF Metall, Ombudsman
Björn Sjöberg  IF Metall, Trygghetsansvarig
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Det fackliga löftet
Vi lovar och försäkrar

att aldrig någonsin
under några omständigheter

arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
än det vi nu lovar varandra.

Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten om att
om vi alla håller detta löfte

så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!

(Ur boken Löftet av Ingemar Göransson och Anna Holmgren)
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   Östergatan 38
   281 33 Hässleholm
Telefon växel: 0451-141 40
Telefon A-kassan: 0451-149 00
E-post: postbox.avd48@ifmetall.se
Hemsida: www.ifmetall.se/avd48

Expeditionstider:
Måndag till fredag 8.00 - 16.30

Följ oss på sociala medier:

/mittskane @mittskane@mittskane


