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Kongress 2017
Efter många månaders väntan så 
var det till slut dags. Torsdagen 
den 18 maj började kongressom-
buden från avdelning 3 sin resa 
mot IF Metalls fjärde ordinarie 
kongress i Göteborg.

Första dagen inleddes med re-
gistrering samt andra praktiska 
detaljer och efter lunch drog det 
igång på allvar. Förutom vanliga 
kongresspunkter fick ledamöterna 
varje dag lyssna på inspirerande 
talare och första dagen inleddes 
av avgående förbundsordförande 
Anders Ferbe. Några andra som 
talade under kongressens fyra 
dagar var LO:s ordförande Karl-
Petter Thorwaldsson, statsminister 
Stefan Löfven och närings- och 
innovationsminister Mikael Dam-
berg.

En av de internationella gästerna 
som var närvarande var Nazma 
Akter, ordförande för ett av

Ombuden från Norra Västerbotten från vänster Anna Vestermark, Adecco, Jimmy 
Kristoffersson, Boliden Rönnskär, Susanne Holmgren, Alimak, Ulf Andersson, Atlas 
Copco och Ida Stenman Vikström, Boliden Kankberg.

textilfacken i Bangladesh, SGSF. 
Andra dagen höll hon ett innerligt 
och brinnande tal om arbetarnas 
situation och fackligt arbete i 
hemlandet. Alla var nog ganska 
tagna efter det.

Under kongressens dagar behand-
lades 433 motioner fördelade på 
tre huvudområden, vår arbetsplats, 
vår organisation och vårt sam-
hälle.

”Jag tycker att det var spännande 
och intressant att få vara med där 
besluten tas. Det känns stort och

Statsminister Stefan Löfven och Ulf 
Andersson
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häftigt att få ha varit med och 
bestämma de kommande tre årens 
verksamhet”, beskriver ombudet 
Susanne Holmgren.
Anna Vestermark var det för-
sta ombudet att begära ordet på 
kongressen där hon framhöll och 
markerade Norra Västerbottens 
nominering av Erik Burstedt, 
Metso, som revisor eller revisors-
ersättare.

Susanne Holmgren var uppe och 
pratade om företagshälsovård och 
motion A40 som handlade om att 
tillsvidareanställning måste erbju-
das tidigare i anställningen. 
”Det var jättenervöst att gå upp 
och prata, men vilken kick det 
gav. Det kändes helt otroligt också 
sen att höra avtalssekreterare Veli 
Pekka Säikkälä säga att förbundet 
ändrat uppfattning. De valde att 
gå från beaktad till bifallen. Det är 
mäktigt.”

Susanne Holmgren i talarstolen.

Jimmy Kristoffersson och Ulf 
Andersson gav sig in i den heta 
debatten om rätten till att säga nej 
till övertid. 
Där valde också förbundsstyrelsen 
att ändra uppfattning i motion A 
97, att kommande avtalsrörelse 
driva kravet att övertidsarbete ska 
vara frivilligt. Förbundsstyrelsen 
valde att föreslå att istället för 
beaktad skulle den skickas vidare 
till avtalsrådet.

Jimmy Faltin och Ida Stenman Vikström

Jimmy Faltin berättade att det här 
är första kongressen som han är 
på där han inte är ombud.
”Mitt allmänna intryck av kon-
gressen är att det är för lite tid 
avsatt till motionsbehandling den 
här gången. Detta med tanke på 
att nästan hälften av de 300 ombu-
den var där för första gången och 
taggade på att vara upp och prata. 
Ledamöterna från norrlandsav-
delningarna fick mycket positiv 
feedback för hur aktiva de var. 
Som avdelningsordförande är jag 
supernöjd med våra ombud.
Bra jobbat!”

Sedan avslutades kongressdagarna 
med att gammalt blev nytt. På 
fredagen valdes Mari Nilsson till 
ny förbundsordförande med ett 
rungande JA.
På måndagen höll hon ett känslo-
mässigt tal till en märkbart tagen 
Anders Ferbe som lämnade för-
bundsstyrelsens ordförandepost.

Susanne avslutar med att säga
”IF Metalls kongress är ett välord-
nat arrangemang för oss ombud. 
Jag tycker att alla som får chansen 
att åka som ombud ska ta den!”

Under kongressen valdes Ulla 
Brännström, Trelleborg, till or-
dinarie ledamot i förbundsstyrel-
sen, Roland Antonsson, Boliden 
Rönnskär, till andre ersättare i för-
bundsstyrelsen, Anna Vestermark, 
Adecco, till ersättare i förbun-
dets valberedning. Bo Karlsson, 
Boliden Mineral, avtackades efter 
många år som förbundsrevisor.
Jimmy Faltin avtackades som 
ledamot i granskningskommittén.

Text: Anna Vestermark
Bilder: Kongressledamöterna

Johan Bergström, ombudsman sä-
ger ”Om jag ska jämföra IF Metall 
och mitt tidigare arbete på Unio-
nen är det ett närmare samarbete 
mellan anställda och förtroende-
valda. Det är spännande att vara 
med och se kopplingen mellan 
motionsskrivandet på verksam-
hetsplaneringen och hur besluten 
tas på kongressen.”

Trevlig Sommar!
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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:

4-6/9 Vald på jobbet, Medlefors
7-8/9 Agera steg 1, Medlefors

25/9 BAM/Bättre arbetsmiljö, Folkparken
4-6/10 Medlem i facket, Folkparken
17-18/10 Avtal och arbetsrätt, Umeå

13-15/11 Lagar i arbetslivet steg 1, Umeå

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

Sjukpenningen indragen
På IF Metall Norra Västerbotten har både personal och förtroendevalda märkt att försäkringskassan har bli-
vit hårdare i sin bedömning av rätten till sjukpenning.

Antalet medlemmar som hör av sig till avdelningen har ökat. De vet inte vad de ska göra när de har fått be-
slut där försäkringskassan har avslagit deras ansökan om sjukpenning. Trots att läkare och andra specialister 
anser att de är för sjuka för att jobba bedömer ändå försäkringskassan att arbetsförmåga finns.

Många av medlemmarna som vill ha hjälp med sina ärenden har en anställning som de är sjukskrivna från 
och som de har en förhoppning att kunna återgå till efter sin sjukskrivning.

”Försäkringskassan kan i sin bedömning efter dag 180 bedöma att arbetsförmåga finns i ett på arbetsmark-
naden normalt förekommande arbete och att tiden för att kunna återgå till sitt ordinarie arbete är för lång”

”Försäkringskassan har skärpt upp bedömningarna utan att några lagar eller direktiv har ändrats, däremot 
finns det några domar från förvaltningsrätten som de nyttjar som stöd i sina bedömningar”

Medlemmen ställs då inför valet att återgå till sitt ordinarie arbete eller att gå till arbetsförmedlingen och 
anmäla sig som arbetssökande. Rekommendationen från avdelningen är att man omgående gör båda alterna-
tiven.

Detta måste ske senast dagen efter man har fått beslutet om att man inte beviljas sjukpenning. Annars blir 
den sjukpenninggrundande inkomsten ”nollad” (sk SGI) och man har då inte rätt till sjukpenning, föräldra-
penning eller liknande ersättning förrän man har uppfyllt arbetsvillkoret i försäkringen på nytt.

I många fall tar försäkringskassan även retroaktiva beslut där man kan 
bli utan sjukpenning tillbaka i tiden.
Begär medlemmen omprövning av beslutet får man besked om att 
handläggningstiden för omprövningar kan ta upp till 25 veckor.

OBS! Avdelningen rekommenderar sjukskrivna medlemmar 
att så fort de får ett besked från försäkringskassan, där det 
står att kassan ska pröva om fortsatt sjukpenning, ska man 
kontakta klubben för rådgivning eller vända sig till avdel-
ningen.                                                                                                          
                                                                                                                                 Text: Mattias Åhman

Kontakta alltid avdelningen om 
du har försäkringsfrågor!

Besök hemsidan för mer infor-
mation om deltidspension!

www.ifmetall.se/avd03


