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Expeditionen håller stängt! 
Pga av ökad smittspridning, är 
expeditionen stängd för alla besök 
tillsvidare. Ring 040-669 74 00 om du vill 
komma i kontakt med expeditionen. 

Avtal som stärker pensionen 

I avtalsrörelsen 2020 blev vinsterna flera när det 
gäller att stärka pensionen. ”Premien för 
avtalspension kommer att börja räknas från 22 års 
ålder istället för 25 år som det har varit. Det är en 
viktig sak för våra medlemmar som börjar sitt yrkesliv 
tidigt”, säger Lea Skånberg, chef för IF Metalls 
arbetslivsenhet. 

Förändringen av premien för när avtalspensionen börjar 
räknas sker stegvis med start från 1 januari 2021 till 24 år, 
1 januari 2022 till 23 år och 1 januari 2023 till 22 år.  

Mer ordning och reda på dessa pensionspengar blir det 
också då arbetsgivarna ska se till att denna premie 
betalas in varje månad, istället för årsvis. Dessutom ska 
det synas tydligt på löneavin att det har betalats in. 
– Det här har inte fungerat som det ska tidigare, men när 
detta är klart 2023 kommer det bli mycket lättare för varje 
enskild att ha koll på sin avtalspremie för framtida 
pensionspengar, säger Lea Skånberg, som varit IF 
Metalls ledamot i förhandlingarna mellan LO och Svenskt 
Näringsliv.  

Ett avtalsområde där den sänkta åldersgränsen får stor 
betydelse är de som jobbar inom bemanningsföretagen. 
-  Inom detta avtalsområde är cirka 40 procent under 25 
år och det känns väldigt bra att vi kunde säkra upp att de 
bemanningsanställda får ta del av detta, säger Anna 
Gustafsson, IF Metalls förhandlare för bemanningsavtalet. 

Men det var extremt tuffa förhandlingar. När läget var 
totalt låst valde de 14 LO-förbunden att säga upp avtalet. 
Varsel om konflikt utlystes. Men kvällen före konflikten 
skulle ha trätt i kraft kunde man nå fram till en 
överenskommelse. 
 

 

Klubbarna får tillfälligt göra avsteg 
från stadgarnas paragraf §23,  
moment 3 
 
I stadgarnas § 23 moment 3 regleras att 
klubbarnas årsmöten ska genomföras 
senast i februari månad.  
 
Med anledning av rådande situation i 
världen beslutade förbundsstyrelsen den 14 
januari 2021 att tillfälligtvis göra undantag 
från stadgarnas § 23 moment 3 innebärande 
att det numera finns möjlighet att genomföra 
klubbarnas årsmöte över en längre tidsaxel. 
Förbundsstyrelsen beslutade att för 2021 
möjliggöra att årsmöte för klubbarna kan 
genomföras till och med den 30 juni. 
 
Observera att avdelningen måste 
omgående, senast den 12/2-21, få in 
uppgift om när ni tänker ha era årsmöten. 
Konsekvensen om det inte uppfylls blir att 
alla uppdrag försvinner ur systemet. 
 
Uppgift om datum för årsmöte mejlas till: 
sydvastraskane@ifmetall.se 

Nu är det dags att skicka in nomineringar 
till avdelningens valberedning! 
I höstas 2020 gick information ut om att 
nominera till avdelningsstyrelsen samt övriga 
uppdrag inom avdelningen för 2021. 
Nominera till styrelsen, revisorer, valberedning 
och till deras ersättare senast den 25 januari 
2021. Mejla till: sydvastraskane@ifmetall.se 
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