Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
Medlemskapets värde – Motionerna B1–B6 med utlåtanden
Motion B1
Avdelning 26 Östergötland, 32 Höglandet, 33 Vätterbygden, 38 Östra Småland,
40 Västbo-Östbo, 41 Kalmarsund, 43 Kronoberg
Inträde via blankett och webb
Inträdesblanketten för medlemskap till förbundet och a-kassan är i dag utformad i olika
delar med inträde i a-kassa och förbund, fullmakt för arbetsgivare/a-kassa att dra avgift på
lön, fullmakt för förbundet att registrera personuppgifter och för a-kassan att lämna uppgifter till förbundet samt en kopia för medlem att behålla.
I dag finns en separat fullmakt att erbjuda vid byte av förbund och a-kassa där IF
Metall och IF Metalls a-kassa får fullmakt att avsluta nuvarande medlemskap i annat förbund och dess a-kassa inför inträdet i IF Metall och vår a-kassa.
I webbinträdet skriver man under själva inträdesansökan med BankID och därmed
anses ansökan vara giltig. Här erbjuds också en fullmakt för att avsluta nuvarande medlemskap. Efter några dagar får sedan medlemmen ett mejl innehållande fullmakt att skriva
ut, underteckna och lämna till sin arbetsgivare.
Det upplevs i dag som besvärligt att behöva kontakta både förbund och a-kassa för
att begära utträde och ett webbinträde blir inte den smidiga lösning som det var tänkt om
medlemmen sedan själv ska skriva ut en fullmakt och underteckna.
BankID är godkänt som underskrift i alla andra sammanhang och borde så också
vara för att IF Metall ska kunna meddela arbetsgivaren om att medlemsavgiften ska dras
på lön.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att göra inträdet i IF Metall och dess a-kassa enklare än i dag
att verka för att inträdesblanketten utformas så att den även innehåller en fullmakt åt
IF Metall och IF Metalls a-kassa att hjälpa till att avsluta medlemskapet i det förbund
och den a-kassa som man tillhör
att webbansökan om medlemskap automatiskt, genom underskrift med BankID, ger
fullmakt åt IF Metall att företräda medlem med skriftlig fullmakt till arbetsgivaren
om avdrag för fackföreningsavgift.

Utlåtande, motion B1
Att förenkla inträde i förbund och a-kassa är en aktuell fråga för alla förbunden inom LO
och det har redan tillsatts en arbetsgrupp med representanter från olika förbund för att
komma med förslag som förenklar inträdet.
När det gäller att utforma en fullmakt för avslutande av medlemskap i tidigare förbund och dess a-kassa på inträdesblanketten så finns den möjligheten i dag; via pappersblanketten och via en fullmakt som signeras som en bilaga till inträdesansökan. Att lägga
fullmakten direkt på blanketten är en förenkling för medlemmen och förbundsstyrelsen
instämmer med förslaget.
Att fullmakten till arbetsgivaren ska gälla genom signering med BankID är ett av
flera förbättringsförslag för webbinträdet som ses över i samband med det stora it-projekt
som genomförs inom IF Metall. Däremot ska de tekniska detaljerna inte låsas av kongressen, exempelvis för att det kan finnas andra lösningar som är bättre.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att bifalla 1:a
och 2:a att-satserna samt att anse 3:e att-satsen beaktad.
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Motion B2
Avdelning 22 Sörmland
Förenkla möjligheterna att byta förbund
Som visstidsanställd kan det upplevas krångligt och tidskrävande att byta förbund,
eftersom anställningstidens längd på annat avtalsområde ofta är oviss.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att se över möjligheterna att förenkla byte av förbund.

Utlåtande, motion B2
Frågan om att förenkla byte av förbund är aktuell för alla förbunden inom LO och det har
tillsatts en arbetsgrupp med representanter från olika förbund för att komma med förslag
för att förenkla övergångar mellan LO-förbunden. Frågan behandlas också av LO:s tvärfackliga råd.
Förbundsstyrelsen anser dock att det är viktigt att övergång inte kan ske utan utredning när det gäller övergång till ett tjänstemannaförbund på den egna arbetsplatsen.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse
motionen beaktad.

Motion B3
Avdelning 22 Sörmland
Likvärdig facklig hjälp
Personer som arbetar på bemanningsföretag kan ha sin arbetsplats i en avdelning där bemanningsföretaget har valt att lägga kontoret, men där arbetsplatsen som de är uthyrda till
ofta ligger i en annan avdelning.
Detta upplägg försvårar det fackliga arbetet, eftersom IF Metall är uppdelat i avdelningar och den avdelning som man tillhör beror på var arbetsplatsen är belägen.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att arbeta fram en bra lösning för hur det fackliga arbetet för bemanningsanställda
ska fungera, även om arbetsplats och arbetsställe skiljer sig mellan olika avdelningar
eller delar av landet.

Utlåtande, motion B3
Frågan om vilken avdelning någon tillhör regleras av våra stadgar. Under 2016 genomfördes projektet Organisering och facklig representation i bemanningsbranschen, där de
problem som finns belystes. Enligt projektets slutsatser kommer det att tillsättas en arbetsgrupp för att stödja avdelningarna i frågor om hur vi ska organisera det fackliga arbetet i bemanningsbranschen.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse
motionen beaktad.
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Motion B4
Avdelning 14 Värmland
Medlemsvärdet
IF Metall ska vara ett fackförbund som hänger med i tiden och skapar mervärden för
medlemmar inom alla avtalsområden.
För att underlätta organiserandet av nya medlemmar och för att vi ska behålla de vi
redan har, finns det anledning att se över innehållet i medlemskapet.
På tidigare kongresser har det skrivits motioner om bland annat inkomstförsäkring,
juristförsäkring och hemförsäkring i medlemskapet. Dessa motioner har var för sig avslagits av kongresserna.
Men vad ska framtidens medlemskap ha för innehåll? I takt med att samhället har
förändrats behöver vi förutsättningslöst under kommande kongressperiod forma det framtida medlemskapet.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och komma med förslag på hur innehållet i
medlemskapet kan utvecklas gentemot framtidens krav och önskemål.

Utlåtande, motion B4
Medlemskapets värde diskuteras och utvecklas kontinuerligt av förbundskontoret. En del
i att göra detta är att använda exempelvis medlemsundersökningar via digitala enkäter
och Novus medlemspanel. Förbundsstyrelsen anser att det är en viktig del i arbetet med
att värva, vårda och behålla medlemmarna, men att arbetet tillhör den ordinarie verksamheten och inte en arbetsgrupp.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B5
Avdelning 26 Östergötland, 32 Höglandet, 33 Vätterbygden, 40 Västbo-Östbo,
43 Kronoberg
Kredit kopplad till IF Metallkortet
IF Metallkortet, som ingår i LO Mervärde, ska ge medlemmarna förmåner och rabatter.
I stället framställs kortet mer och mer som ett kreditkort. Det känns både osmakligt och
fel när vi samtidigt möter förtvivlade medlemmar som redan har problem med att få
privatekonomin att gå ihop. Vi anser att det är fullt tillräckligt med endast ett erbjudande
om att teckna kredit på IF Metallkortet.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att upphöra med upprepade utskick med uppmaning att teckna kredit på IF Metallkortet.

Utlåtande, motion B5
IF Metall har avtal med LO Mervärde där alla medlemsförmåner kopplade till IF Metallkortet finns med. Ett kredit- och betalkort är en av förmånerna bland många andra som är
kopplade till IF Metallkortet. I dag får Entercard, som är kortutgivare, skicka direktreklam två gånger per år samt två påminnelseutskick till medlemmarna. Förbundsstyrelsen tycker att det är rimligt att antalet utskick ska ses över. Diskussioner förs och kommer
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att fortsätta föras, om såväl antalet utskick som alla övriga förmåner, både inom IF Metall
och i LO Mervärdes styrelse där IF Metall är representerat.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse
motionen beaktad.
Motion B6
Medlem Linda Jansson avdelning 36 Göteborg
Sluta skuldsätta medlemmar
I dagens kapitalistiska samhälle är det inte svårt att se varför människor tänker och agerar
som de gör. I många fall är pengar det som folk värdesätter mest, i vissa fall även framför
ledighet och familj.
När vi lever i en tid där varannan reklam på tv handlar om spel, casino och sådant
som kan göra dig rik och varannan reklam handlar om att om du inte har pengar så kan du
alltid låna, blir jag inte förvånad att dagligen höra att allt fler tar på sig lån som de inte
kan hantera eller att det finns tv-program som Lyxfällan. Däremot blir jag extremt förvånad över att IF Metall som organisation tycker att det är okej att folk skuldsätter sig.
Entercard är må hända en av de bättre ”skuldsättarna”, men jag kan inte förstå vitsen
med varför IF Metall vill att medlemmarna ska ta på sig kreditlån. Är det inte bättre att
kämpa för högre löner så att medlemmarna i stället har råd att köpa det de vill ha, eller att
förespråka att människor är bra som de är, även fast de inte åker utomlands varje år och
samtidigt köper den senaste mobiltelefonen?
Detta är horribelt och jag blir extremt provocerad varannan månad när det i min
brevlåda dimper ned ett brev adresserat till mig från IF Metall, när det egentligen är
Entercard som står bakom. Det som provocerar mig mest är att jag vet att det finns medlemmar som inte förstår att detta är något som inte är påtvingande från IF Metall och att
det är enkelt att ”bara” slänga på brevlådan. När brevet är utformat (antagligen strategiskt) så att det ser ut som att IF Metall har ett bra erbjudande som du som medlem inte
kan missa, kan många medlemmar bli förvirrade och av ren osäkerhet skaffa ett kreditkort, utan att de egentligen vet vad de gör.
Så här svarade IF Metall mig på sin Facebook-sida: ”Vi vill självklart inte medverka
till att våra medlemmar ska hamna i skuldfällan eller känna att man ska teckna kortet för
att sedan köpa saker man inte har råd med på kredit, därför görs en ordentlig kreditprövning när man ansöker om att uppgradera sitt medlemskort”. Människor som inte har en
anmärkning hos kronofogdemyndigheten kan mycket väl ha problem med att få ihop sin
ekonomiska vardag och lånar på sig på flera olika ställen via sms-lån eller via kreditkort
och jag tycker därför inte att IF Metall tar sitt ansvar i den här frågan.
IF Metall ska fortsättningsvis verka för att vi som medlemmar ska få så förmånliga
erbjudanden som möjligt, men det ska inte ligga på IF Metall att medverka till fler skuldsatta människor i Sverige.
Jag föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att snarast möjligt avsluta sitt samarbete med Entercard gällande kreditkort
att utreda möjligheten att erbjuda betalkort med liknande förmåner utan kredit.
Utlåtande, motion B6
IF Metall är anslutet till LO Mervärde, vilket innebär att förbundet är knutet till alla förmåner som ingår och att Entercard är en av leverantörerna. Diskussioner förs och kommer
att fortsätta att föras om alla förmåner, både inom IF Metall och i LO Mervärdes styrelse,
där IF Metall är representerat.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.
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