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     Teknikarbetsgivarna 

De vill
0,5%

Inga garanterade löneökningar

Jobba lördag
Vill bestämma mer över din arbetstid

Mindre lön
Kunna sänka lönerna lokalt

Nej till ledigt
Försämringar av permissionsreglerna

IF Metall

Vi vill
2,8%

Bra och rimliga löneökningar

Orka jobba
Deltidspension för bättre hälsa

Alla ska få
Satsning på de lägsta lönerna

Gott liv
Bättre arbetsmiljö under hela livet

 
Årets avtalsrörelse - Den svåraste på länge
Det har nog inte undgått någon under vilken press fackföreningsrörelsen är just nu. Kraven på sänkta 
löner för alla som av vilken anledning som helst står utan arbete duggar tätt från både höger och 
vänster, dock mest från höger. 
Svenskt näringsliv har fått en svans av borgerliga politiker att fogligt trumma ut låglönemantrat. 
Sänkta löner löser nämligen allt i deras värld. Här är det viktigt att nämna att det är våra löner de vill 
sänka, inte sina egna. Med detta som bakgrund är det inte helt enkelt att genomföra en avtalsrörelse 
där parterna tar ett gemensamt ansvar för en lönebildning där både reallöneökningar och konkurrens-
kraft uppnås.
Dock ska det sägas att IF Metalls förhandlingsdelegationer är beredda att ta ansvar för detta, återstår 
att se om våra motparter är det också. 
Jimmy Faltin - Teknikavtalets förhandlingsdelegation
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TR3AN
Nominerade till avdelningsstyrelsen 2016

Ordförandekandidat:
Kjell Sundström, 60 år

Klubbordförande på Forslunds sedan 
1989. Har suttit flera år i avdelnings-
styrelsen men verkar numera endast i 
avdelningens studieverksamhet. Har 

koncentrerat sig på utveckling av 
arbetsorganisation på bilverkstäder.

Varför vill du bli avdelningens ordförande?
Flera har uppmanat mig att kandidera och jag 
ser själv saker jag vill arbeta med i framtiden.
Vad vill du med ditt ordförandeskap?
Framförallt viktiga är delaktighetsfrågor
och att fördjupa dem i vår organisation och 
i samhället. Detta arbete intresserar mig och 
jag tror inte att vi är färdiga med den utveck-
lingen. Jag är även säker på att vi in en nära 
framtid kommer att stöta på de största utma-
ningarna mot fackligt inflytande som funnits 
under hela mitt arbetsliv. Jag tror inte att jag 
kommer att ha en avgörande inverkan på detta 
men jag ger inte upp i förväg. Jag ser flera i 
styrelsen idag som har vilja och kompetensen 
att göra detsamma, inte minst min motkandi-
dat Jimmy.

Ordinarie ledmot för två år:
John Scheutz-Nilsson, 38 år, Samhall i 
Norsjö. Vice ordförande i klubben, ersättare i 
avdelningsstyrelsen. 
Mattias Åman, 41 år, Leab. Ledamot i klubb-
styrelsen, ersättare i avdelningsstyrelsen.
Anna Vestermark, 39 år, Adecco. Ordförande 
i klubben, ledamot i avdelningsstyrelsen.
Emil Stråhle, 32 år, Björkdalsgruvan. Ordfö-
rande i klubben.
Jimmy Faltin, 50 år, se ovan.
Roland Antonsson, 58 år, Rönnskär. Ordfö-
rande i klubben, ledamot i avdelningsstyrel-
sen. 
Patrik Sehlin, 41 år, Skellefteå Bil. Vice 
ordförande i klubben, ledamot i avdelnings-
styrelsen.

Fyllnadsval ledamot för ett år:
John Scheutz-Nilsson, se ovan.
Jimmy Kristoffersson, 33 år, Rönnskär. Kon-
taktombud, ersättare i avdelningsstyrelsen.
Linnea Bergkvist, 27 år, Björkdalsgruvan. 
Kassör i klubben.

Ordförandekandidat:
Jimmy Faltin, 50 år

Klubbordförande på Trelleborg 
Ersmark AB, vice ordförande i av-
delningen, samt ansvarig för Håll-

bart Arbete. Är även handledare för 
Förtroendevald Aktuell.

Varför vill du bli avdelningens ordfö-
rande?
Som avdelningsordförande vill jag tillsam-
mans med styrelsen öka vårt inflytande på 
arbetsplatserna och i samhället. Detta för att 
jag tror att det är endast då vi kan attrahera 
nya medlemmar och på så sätt bli en ännu 
starkare fackförening. I mina ögon är IF Me-
tall en kamporganisation vars främsta uppgift 
är att stå upp för våra medlemmars rättigheter.
Vad vill du med ditt ordförandeskap?
Jag vill utveckla vår avdelning tillsammans 
med medlemmarna i en riktning där vi stärker 
den fackliga närvaron på både stora, men 
framförallt små arbetsplatser. Sedan är det 
viktigt att vi fortsätter med det påbörjade 
utvecklingsarbetet som syftar till att vi som 
facklig organsation ska bli ännu bättre på att 
företräda våra medlemmar.

Ersättare för ett år:
Linnea Bergkvist, se ovan.
Rikard Dahlström, 45 år, Lindab. 
Patrik Eriksson, 31 år, Coorstek. Ordförande 
i klubben.

Revisor för ett år:
Erik Burstedt, 49 år, Metso Minerals. Revisor 
i klubben, revisor i avdelningen.
Bo Karlsson, 60 år, Boliden Mineral. Ord-
förande i klubben, revisor i avdelningen och 
förbundet.
Karl-Gösta Öberg, 63 år, Rönnskär. För-
säkringsinformatör på klubben, revisor i 
avdelningen.

Revisorsersättare för ett år:
Erik Burstedt, se ovan.
Joakim Boström, 49 år, Rönnskär. Revisor i 
klubben, revisorsersättare i klubben.
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Isak gästade Repskapet

 

Årsmöte 15 mars

Medlefors Folkhögskola
kl. 18.00.

Repskapsombuden är 
kallade till kl. 17.00
(se inbjudan)

Alla medlemmar är 
välkomna!

 

Förintelsens dag

Den internationella Förin-
telsens minnesdag är den 27 
januari. På Raoul Wallen-
bergs torg i Stockholm tändes 
ljuslyktor till minne av andra 
världskrigets offer. 
Johan Vidmark, Rönnskär, be-
sökte Auschwitz i somras. Läs 
hans gripande reportage på vår 
hemsida under Krönika.

Isak From, IF Metallare, S-poli-
tiker som sitter i riksdagen gäs-
tade repskapet den 15 februari.

Sedan årsskiftet har regeringen styrt 
med egen budget, vad har åstadkom-
mits? A-kassans tak höjdes redan i 
höstas. Sedan årsskiftet har det in-
förts fria läkemedel för barn under 18 
år, bidrag till glasögon för barn, den 
bortre gränsen i sjukförsäkringen har 
tagits bort. Mer pengar till kommuner 
och landsting, infrastruktur och byg-
gande. Stor satsning på arbetsmiljön 
och arbetsmiljöverket. Prognosen är 
att det fattas 700 000 lägenheter till 
2025. Regeringen satsar 6,5 miljarder 
på små billiga lägenheter. 

Arbetslösheten sjunker, delvis på 
grund av mottagande av flyktingar. 
Regeringen vill få till snabbspårsidé-
en där man snabbt kollar upp och va-
liderar människor med utbildning och 
yrkeserfarenheter. 80 000 tjänster kan 
idag inte tillsättas på grund av dålig 
matchning. Vidare vill man satsa på 
nytt Kompetenslyft, Yrkeshögskole-
utbildningar.

Regeringen arbetar för att få in Norr-
bothniabanan i liggande plan. Under-
hållet är stort eftersatt på vägar och 
järnvägar. Kilometerskatt kommer att 
införas när man hittat ett kostnadsef-
fektivt system.
Längre artikel finns på hemsidan.

INGRID HANKE

Prenumera på avtalsnyheter 
via sms eller  e-post. 

Anmäl dig på:

www.ifmetall.se

Föräldrapenning - Du 
glömmer väl inte att anmäla!

Det finns pengar att hämta för dig!

Föräldrapenningstillägget ger dig 
10 procent extra när du är föräld-
raledig, förutom de 80 procent du 
redan får från Försäkringskassan.

Förutsättningen är att du har 
arbetat hos en arbetsgivare med 
kollektivavtal under minst tolv 
månader de senaste fyra åren. 
Då omfattas du automatiskt av 
försäkringen som ger max 180 
dagars ersättning under en sam-
manhängande period.

Kontakta din avdelning eller 
försäkringsinformatören på din 
arbetsplats så får du hjälp med att 
ansöka om en sammanhängande 
period samt hur du gör en anmä-
lan till AFA.

 

Verksamhetsplan 2016

Den följer kongressbeslut:

- 100 %  Arbetsplatsbesök
alla företag ska minst en 
gång om året få besök av en 
facklig företrädare
 
- 85% organsiationsgrad
 
- 30% kvinnor i beslutande 
och rådgivande organ
 
- 100% avtalsteckning
Alla företag där vi har 
medlemmar ska ha kollek-
tivavtal

- 0 % företag utan avtal
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FACKLIG UTBILDNING & FOLKBILDNING 
 

IF Metall tillsammans med ABF bedriver en omfattande folkbildningsverksamhet.  
Du som medlem i IF Metall avd 3 kan delta i alla ABF:s studiecirklar och få 300 kr rabatt.   

Vissa studiecirklar är kostnadsfria som ex. fackliga, samhällskunskap, svenska, matte och engelska.

Aktuella utbildningar:
Medlem i facket ABF  Mitt i Lappland/
Lycksele
160309-160311

Tvärfacklig medlemsutbildning FP-Ske-å
160406-160408

Med livet som insats ABF Mitt i Lappland/
Lycksele
160406-160408

Kontakta utbildningsansvarig:
 

Anders Svedjevik
anders.svedjevik@ifmetall.se

0910-71 45 42
070-667 85 76

För senaste info och aktuella 
kurser besök:

www.kompetensnatet.se

SVERIGE
PORTO BETALT
PORTO PAYÉ

B-POST

 

Medlem värvar 
medlem 

Under hela året pågår en 
kampanj där medlem värvar 
medlem. Arbetskamrat och 
medlem som värvar ny med-
lem belönas lite extra med 
en biobiljett. Information 
om hur man praktiskt går 
tillväga finns på hemsidan.

www.ifmetall.se

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Den borgerliga regeringens införande av en bortre tidsgräns i 
sjukförsäkringen 2008 har inneburit att över 100 000 människor 
har utförsäkrats.

- Jag tycker att det är självklart att 
alla som kan ska arbeta. Men det är 
lika självklart att den som är sjuk ska 
omfattas av en trygg försäkring som 
ger rätt till rehabilitering och en eko-
nomisk trygghet vid sjukdom. Ingen 
ska behöva gå från hus och hem för 
att man blivit sjuk.

Den 1 februari i år avskaffade nuva-
rande regeringen den bortre tidsgrän-
sen i sjukförsäkringen, det innebär 
att det inte längre kommer att finnas 
någon bortre gräns för hur länge man 
kan få sjukpenning.

Det här är ett steg i rätt riktning, men 
det finns ytterligare förbättringspo-
tential i försäkringen. Till att börja 
med skulle jag vilja att regeringen 
ser över ersättningsnivåerna i försäk-
ringen. Regeln om att man bara har 
rätt till sjukpenning på normalnivå i 
364 dagar för att sedan vara tvungen 
att ansöka om en lägre ersättning 
(fortsättningsnivå) finns kvar. 

Rehabiliteringskedjan som i mångt 
och mycket styr försäkringskassans 
hårda bedöming av sjuka ändras inte 
heller.

Mattias Åman, Försäkringshandläggare IF 
Metall avd 3

Sjukpenning på normal nivå: Knappt 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten.
Sjukpenning på  fortsättningsnivå: Är något lägre än 75% av den sjukpenninggrundande inkomsten 
(den var tidigare begränsad till högst 550 dagar)

Rehabiliteringskedjan
Dag -90 Bedöms den försäkrades arbetsförmåga och rätten till sjukpenning mot det ordinarie arbetet eller 
ett annat tillfälligt arbete hos arbetsgivaren.
Dag 91-180 Bedöms den försäkrades arbetsförmåga och rätten till sjukpenning mot något annat arbete hos 
arbetsgivaren.
Dag 181-365 Bedöms den försäkrades arbetsförmåga och rätten till sjukpenning mot sådant arbete som är 
normalt förekommande på arbetsmarknaden (Undantaget om försäkringskassan  med stor sannolikhet ser 
en återgång till ett arbete hos arbetsgivaren innan dag 366 eller om det anses oskäligt)
Efter 365 dagar kan den försäkrade bara få sjukpenning om han eller hon inte kan utföra sådant arbete 
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. (Undantag från detta kan göras om det kan anses 
oskäligt)


