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Nytt om tjänstepension

Du som är född 1951 tom 1967 har del av den gamla tjänstepensio-
nen STP. Den redovisas som ”enligt övergångsregler” i Foras årliga 
redovisning av din avtalspension SAF-LO, den senaste kom i våras. 
Efter 25 oktober kommer STP-pengarna att föras över till ditt val 
(eller ickeval) av avtalspension. SAF-LO och du har möjlighet att 
välja utbetalningstid och återbetalningsskydd, förutsatt att du inte 
börjat ta ut avtalspension. Om du redan valt återbetalningsskydd 
behöver du inte göra någonting men det är värt att leta rätt på brevet 
från Fora och se efter. Det kan vara mycket pengar så återbetal-
ningsskyddet rekommenderas, förutsatt att du har efterlevande att 
skydda, make/maka, sambo, registrerad partner, barn, styvbarn eller 
fosterbarn, tidigare make/maka, tidigare registrerad partner eller 
sambo. Återbetalningsskydd kostar inget men du delar inte längre 
på pengarna från avlidna som inte valt återbetalningsskydd.

Ulla Brännström

Tur i oturen, när facket försäkrar!

Kontakta alltid avdelningen om 
du har försäkringsfrågor!

Ove Lindqvist, tidigare anställd på Franke Futurum, hade 2015 ett rik-
tigt otursår. Det började med en hjärtinfarkt som följdes av en halko-
lycka. Försäkringsinformatören på arbetsplatsen fick höra talas om 
detta och kontaktade honom. De gick igenom hans försäkringar. Resul-
tatet blev att han fick ut pengar för fallolyckan från fritidsförsäkringen 
i medlemskapet. Sedan hade han sjuk- och efterlevandeförsäkring och 
från den fick han ut ett diagnoskapital för hjärtinfarkten. I samband 
med detta ser försäkringsinformatören att Ove har hörapparater på båda 
öronen. Det visade sig vara en arbetsskada, som också anmäldes och 
han fick en stor summa pengar. Han hade ingen aning om att detta var 
möjligt att anmäla, men är väldigt glad över resultatet. Numera är Ove 
en glad penionär.

Johanna Pettersson
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Ikea-resan

Tankar kring avtalsrörelsen
Nu på avtalsrådet godkändes både 
LO-samordningen och Facken 
inom Industrins plattform. Detta 
innebär att det första viktiga steget 
är taget.
Ett samlat LO och ett handslag 
mellan industrins fackliga orga-
nisationer ger oss stabil grund att 
stå på när vi de kommande måna-
derna ska verkställa reallönehöj-
ningar, en förbättrad deltidspen-
sion samt genomföra nödvändiga 
justeringar i kollektivavtalen där 
så krävs.

Ettårigt eller ett flerårigt avtal?
Brukligt i förhandlingar är att man 
inte stänger dörrar för motparten, i 
varje fall inte i ett tidigt skede.
Man vill testa av vad som känns 
möjligt och mindre möjligt innan
foten sätts ned. Detta innebär i 
praktiken att vi idag inte vet vil-
ken längd det kommande avtalet 
får.

Dock hindrar detta inte mig att 
spekulera lite. Som ett exempel 
anser jag att det generellt låga ut-
fallet i de lokala löneförhandling-
arna i år får mig att tänka att det vi 
inte kan ta lokalt får vi ta centralt.
Vilket i sin tur riktar mina tankar

mot ett kort avtal. Å andra sidan, 
om arbetsgivarna kan acceptera en 
mer balanserad hållning i vissa för 
oss viktiga maktfrågor så medver-
kar de till att förutsättningarna för 
ett längre avtal skapas.

Några av er kanske minns att 
arbetsgivarna inför den förra 
avtalsrörelsen gick ut hårt om att 
det var vi som önskade ett långt 
avtal. Vad denna villfarelse base-
rades på vet jag inte. 
Kanske handlade det om proji-
cering ihopkopplat med en stor 
andel önsketänkande. 

Obekväm arbetstid och övertid
Glädjande nog beslöt avtalsrådet 
att flera välformulerade motioner 
om både OB- och övertidsersätt-
ningar skickas till förhandlings-
delegationerna. Det innebär att 
vi ska diskutera dessa i samband 
med att avtalskraven priorite-
ras. Detta ska vara klart i början 
på december, den 21 december 
växlas avtalskraven med arbets-
givarna. 

Jimmy Faltin
Avdelningsordförande

Årets Ikea-resa genomfördes den 15 oktober. I år styrde vi kosan 
mot Umeå istället för Haparanda. De drygt 90 personer som var an-
mälda hämtades upp från olika orter. En buss utgick från Malå och 
tog även upp folk i Norsjö och Boliden. Den andra bussen startade 
i Byske och hämtade folk i Kåge och på Folkparken. Den tredje 
startade på Folkparken för att sedan ta upp folk i Bureå, Lövånger, 
Sikeå och Ånäset. Tyvärr missade busschauffören att stanna i Sikeå 
som avtalat vilket innebar att två resenärer ej kom med på resan, 
vilket vi såklart beklagar. Bussarna anlände till Umeå runt 10.00 
och en dag med intensiv shopping kunde inledas. I Umeå ligger 
Ikea vid det stora shoppingcentret Avion, så det fanns ett väldigt 
stort utbud av olika affärer i fall man inte var så intresserad av Ikea.  
Från klockan 14.00 fick man börja fylla upp bussarna med det som 
blivit inhandlat. Som tur var så är busschaufförerna rutinerade på 
att packa, så allas inköp fick plats. Två timmar senare var bussarna 
packade och klara för hemgång, fyllda med trötta men nöjda rese-
närer.                Susanne Holmgren
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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:

BAM-utbildning 20/2 2017

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

    Alla kan göra något
     -En utbildning mot rasism

Månadsskiftet januari/februari 
kommer IF Metall att byta 
datasystem vilket kan medföra 
störningar och kan innebära 
begränsade öppettider.

IF Metall har genomfört kursen ”Alla kan göra nå-
got”. Den genomfördes under två dagar på Folkpar-
ken och avslutades med hockeypytt och möjlighet att 
gå på  hockey efteråt. Deltagare på kursen var med-
lemmar från vår avdelning.
- Roligt att diskutera en viktig fråga från olika per-
spektiv och att det är vikigare än någonsin att hålla 
sams, säger Robin Karlsson.
- Bra kombo med kurs och hockey. Det jag tar med 
mig är att vara källkritisk och innan man delar länkar, 
bör man tänka sig för, menar Christer Burvall.
Dagarna gav upphov till många intressanta diskus-
sioner.

Fredag 23 december är avdelningen stängd.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR

IF METALL NORRA VÄSTERBOTTEN


