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Den 7 juni presenterades förslagen till ny lagstiftning om 
trygghet, omställning och anställningsskydd.  

”Regeringens utredare har gjort ett bra jobb. Deras förslag respekterar 
parternas uppgörelse. Om det här blir verklighet får vi skarpare regler 
mot otrygga anställningar och helt nya ekonomiska möjligheter för den 
som vill omskola eller vidareutbilda sig”, säger IF Metalls 
förbundsordförande Marie Nilsson. 

 Utredarna föreslår ett offentligt 
omställningsstudiestöd, som gör att man kan studera i upp till ett år 
med 80 procent av lönen, upp till en lön på 25 575 kronor i månaden. 
Om man jobbar på en arbetsplats som är med i det nya 
huvudavtalet får man 80 procent upp till en månadslön på 30 
600 kronor. Detta stöd ska kunna användas av alla arbetstagare som 
vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden, oavsett om man är 
anställd eller uppsagd.  
Historisk mångmiljardsatsning 
– Det är en historisk mångmiljardsatsning som kommer att 
skapa mycket goda förutsättningar för industriarbetare som vill 
vidareutbilda eller omskola sig, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-
Pekka Säikkälä. 
Detta innebär inte att staten tar över arbetsgivarnas ansvar för de 
anställdas kompetensutveckling i jobbet, poängterar han. Det ska 
arbetsgivarna fortfarande stå för. 
Tidsbegränsat anställda och sjuka får rätt till stöd för omställning om 
de blir av med jobbet, så att de kan söka sig vidare på 
arbetsmarknaden och få ett nytt jobb. 
– Det skapar större trygghet för många människor. Tidigare har stödet 
för omställning bara riktat sig till tillsvidareanställda, säger Veli-Pekka 
Säikkälä.  
Läs mer: På IF Metall.se/las finns partsöverenskommelsen i sak att 
läsa. 
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Framgångsrika förhandlingar i MittSkåne uppmärksammas på flera håll med både radioinslag och tidningsartiklar. 

 

Ett MENSkligare liv med framgång 

Efter IF Metalls fokus på mens och arbetsliv i mars månad så har MittSkåne avdelningen förhandlat i frågan riktigt framgångsrikt 

både lokalt på några klubbar och genom ombudsman. Utfallet har varit riktigt bra och absolut över förväntan så här 

inledningsvis. 

MBL förhandlingar 

Ulrica Malmberg är en av våra ombudsmän som sett till att vi nått verklig framgång i våra MBL förhandlingar kring frågan. 

Givetvis med god stöttning från framför allt de kvinnliga medlemmarna som finns på berörda arbetsplatser. 

Detta har uppmärksammats på flera håll i olika artiklar och inslag som du kan läsa mer på nedan. 

https://da.se/2021/04/nu-ar-det-dags-att-mbl-forhandla-tant-rod/ 

https://sverigesradio.se/artikel/reportage-det-handlar-om-kvinnors-vardag-i-industrin 

Klubbförhandling med framgång 

Även på några olika klubbar inom avdelningen har det förhandlats i frågan med stor framgång och en klubb som har 

uppmärksammats är Emballator Lagan Plast i Vittsjö. Lokaltidningen Norra Skåne har gjort ett väldigt fint reportage kring deras 

framångar: 

https://www.ifmetall.se/globalassets/avdelningar/mittskane/resurser/dokument/mtrl-till-sidor/forst-i-skane-med-gratis-

mensskydd-pa-jobbet.pdf 

Fortsatta förhandlingar 

Dessa fantastiskt fina framgångar visar tydligt att det går att snabbt nå framgång i olika frågor och arbetet är bara påbörjat, så 

se till att förhandla på din arbetsplats med! 

Vi har nått långt på väldigt kort tid, vilket är inspirerande och vi fortsätter arbetet för att nå goda förutsättningar i arbetslivet för 

hälften av befolkningen - kan det bli viktigare än så!? Många arbetsgivare är positiva redan från början när vi lyfter frågorna så 

vi fortsätter arbetet med framgång i vår avdelning! 

Nu vill vi ser fler klubbar och avdelningar som antar utmaningen och är med och gör skillnad för tjejerna i industrin! 

Läs mer kring ett Menskligare liv: https://www.ifmetall.se/medlem/mens---en-arbetsmiljofraga/ 

 

13-15/9 Agera steg 1 Vald på jobbet   Förtroendevalda  Distans 

4-8/10 Kollektivavtalet och MBL   Förtroendevalda  Distans 

22-25/11 Förhandlarutbildningen   Förtroendevalda  Backagården  

1   grundutbildning 11-13/10     
2  grundutbildning  22-24/11 
3  vidareutbildning  

Studieorganisatörsutbildning  Förtroendevalda Distans 

6-8/9   Medlem i facket  Medlemmar Distans 

15-19/11 Lagar i arbetslivet  Förtroendevalda Backagården 

 

 

IF Metall MittSkåne önskar alla 

medlemmar en glad midsommar och 

en fin semester! 

https://www.ifmetall.se/medlem/mens---en-arbetsmiljofraga/

