Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
Medlemsavgift och medlemsförsäkringar – Motionerna B115–
B134 med utlåtanden
Motion B115
Medlem Juha Kupari avdelning 6 Mellersta Norrland
Fackanslutning
På grund av otrygga anställningar (visstid, deltid, provanställning) har vi en viss svårighet
att knyta till oss bland annat unga medarbetare till facket. Vi får ofta höra argumentet ”det
kostar för mycket då jag inte vet om jag blir kvar”.
Jag föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att göra det mer överkomligt för de unga att gå med i facket genom införande av frimånader, avgiftsfri start och låg kostnad vid eventuell arbetslöshet.

Utlåtande, motion B115
Ekonomikommittén har behandlat frågor rörande avgiftssystemet. Arbetslösa medlemmar
ingår i den grupp som har lönerelaterad ersättning och betalar därmed den så kallade
lägsta avgiften, som uppgår till 208 kronor per månad 2017. Ekonomikommittén anser att
arbetslösa i och med det har en relativt låg avgift.
Ekonomikommittén anser vidare att det är en viktig princip att så gott som samtliga
medlemmar är med och solidariskt bidrar till den fackliga verksamheten. I avgiften ingår
medlemskap i a-kassa, avgift till LO, medlemsförsäkringar, Dagens Arbete m.m. Dessa
kostnader uppgår till cirka 150 kronor per medlem och månad, vilket ska jämföras med
förbundets centrala andel av den lägsta avgiften som är cirka 135 kronor per månad.
Avgiftsbefrielse i sig för unga medlemmar bör dessutom utredas noggrant inför ett
eventuellt införande.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B116
Avdelning 32 Höglandet, 33 Vätterbygden, 40 Västbo-Östbo
Sänkt medlemsavgift för studerande medlemmar
Om man studerar och lever på studiemedel kan det vara svårt att få ihop ekonomin och
det medför att ett stort antal studerande väljer att lämna vårt förbund.
Det är många studerande på våra arbetsplatser som arbetar på helger och lov. Ska vi
då inte få lov att stötta våra gamla medlemmar som på grund av ekonomiska orsaker inte
kan vara kvar? Vi ska väl ändå leva som vi lär när vi pratar om ett hållbart arbetsliv där vi
ska få möjligheten att utveckla oss på den egna arbetsplatsen? Många av de som studerar i
dag gör det för att komma tillbaka med ny kunskap till våra arbetsplatser.
Vi föreslår kongressen besluta
att medlemsavgiften för våra studerande medlemmar sänks.
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Motion B117
Avdelning 22 Sörmland
Ingen medlemsavgift för studerande
I stället för att vi ska förlora medlemmar som studerar, eftersom de tycker att avgiften är
för hög, anser vi att medlemskapet ska kunna pausas och att avgifterna tas bort helt.
Vi föreslår kongressen besluta
att ta bort medlemsavgiften för studerande
att studerande ska kunna pausa medlemskapet under studietiden.

Utlåtande, motionerna B116 och B117
Ekonomikommittén har behandlat frågor angående studerandemedlemmar. Det finns
olika typer av studerandemedlemmar. När det gäller medlemmar som tidigare inte haft
någon anställning och som genomgår utbildning som förväntas leda till arbete inom förbundets avtalsområden, är dessa i dag avgiftsbefriade. Gruppen består till största del av
ungdomar som går gymnasieutbildning med inriktning mot förbundets avtalsområden.
Elever som går på företagsförlagd gymnasieutbildning är avgiftsbefriade under utbildningens fyra första terminer. Från och med termin fem ska dessa medlemmar även
vara medlem i a-kassan och betalar då också medlemsavgift.
Medlemmar som är tjänstlediga för studier betalar den så kallade lägsta avgiften i
förbundets avgiftssystem, för 2017 är den 208 kronor per månad. I avgiften ingår bland
annat avgift till a-kassa, medlemsförsäkringar, LO-avgift och Dagens Arbete. Dessa kostnader uppgår till cirka 150 kronor per månad, vilket ska jämföras med förbundets centrala
andel av den lägsta avgiften som är cirka 135 kronor per månad.
Flertalet medlemmar som väljer att avbryta arbetet för att studera väljer att lämna
förbundet efter avslutade studier. Ekonomikommittén har därför ansett att dessa medlemmar ska betala avgift under studietiden. Dessa har också under studietiden kvar sitt medlemskap i a-kassan.
I och med att förbundets medlemmars arbetsuppgifter förändras och kräver allt högre
utbildning har detta också diskuterats. Om förbundet via sitt avgiftssystem kan bidra till
förbättrade möjligheter för vidareutbildning inom ramen för de avtalsområden där förbundets medlemmar arbetar är oklart. Denna fråga bör utredas ytterligare innan eventuell
ändring sker i förbundets avgiftssystem.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta att avslå motionerna.

Motion B118
Klubben vid Nordic Sugar AB i Arlöv avdelning 51 Sydvästra Skåne
Sänkt medlemsavgift för ungdomar upp till 25 års ålder
Det märks tydligt ute på våra arbetsplatser hur svårt det är att rekrytera nya medlemmar.
Framför allt är det ungdomar som är överrepresenterade som motståndare till facket. De
förtroendevalda lägger mycket tid och energi på att informera unga människor om hur
viktigt det är att vara facklig medlem och vilka förmåner medlemskapet ger.
Under tiden som vi agiterar för vår fackliga rörelse och innan ungdomar får insyn i
fackets betydelse behöver vi införa särskilda förmåner just för denna grupp, dvs. ungdomar upp till 25 års ålder. I unga människors liv i dag handlar det för det mesta om pengar;
medlemskap i facket ska vara så billigt som möjligt, annars är det inte intressant.
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Vi föreslår kongressen besluta
att införa tre avgiftsfria månader vid inträde i förbundet
att ungdomar upp till 25 års ålder betalar den lägsta medlemsavgiften.

Utlåtande, motion B118
Ekonomikommittén har behandlat frågor angående avgiftssystemet och anser att principen att så gott som samtliga medlemmar är med och solidariskt bidrar till den fackliga
verksamheten är viktig. I medlemskapet ingår medlemskap i a-kassa, avgift till LO, medlemsförsäkringar, Dagens Arbete m.m. Sammantaget uppgår dessa kostnader till cirka
150 kronor per medlem och månad.
Avgiftsbefrielse i sig vid inträde i förbundet bör dessutom utredas noggrant inför ett
eventuellt införande.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B119
Avdelning 47 Östra Skåne
Barnförsäkring för alla
När Folksam gjorde om försäkringen Medlemsbarn blev den mycket bättre men även
dyrare eftersom de tog bort det lägsta alternativet i försäkringen.
Det finns medlemmar i dag som inte har råd att ha någon barnförsäkring för sina
barn. I det sociala skyddsnätet har barn i dag rätt till fri sjukvård, tandvård, medicin och
glasögon oavsett vilken inkomst föräldrarna har. Ett steg i rätt riktning vore att det ingår
en grundförsäkring för alla medlemsbarn så att man inte tvingas prioritera för att pengarna ska räcka.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att det införs ett billigare alternativ till Medlemsbarn.

Utlåtande, motion B119
Innan förändringen av barnförsäkringen genomfördes den 1 januari 2016 bad vi Folksam
att titta på en billigare försäkring. Barnförsäkring är en väldigt konkurrensutsatt produkt
och föräldrar vill i hög utsträckning ha en så bra försäkring som möjligt och tecknar sig
därför för den dyraste lösningen.
I dag kan man välja mellan 25 respektive 50 prisbasbelopp vid invaliditet och en
mycket stor del av de föräldrar som nu väljer Medlemsbarn tecknar sig för det högre beloppet. De som tidigare valt ett högre belopp kan i dag välja det alternativ som kan ge upp
till 25 prisbasbelopp till ungefär samma kostnad som tidigare och ändå få en mycket bra
försäkring. Förbundet följer utvecklingen regelbundet tillsammans med Folksam.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.
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Motion B120
Avdelning 30 Bohuslän-Dal
Medlemsolycksfall fritid
I medlemskapet ingår i dag Medlemsolycksfall Fritid som har ett begränsat försäkringsvärde. Trots att vi informerar alla medlemmar som vi träffar att de bör lägga till en komplettering för att få ett högre försäkringsvärde missas det av många.
När olyckan är framme och en medlem kanske mister ett antal fingrar, blir rullstolsbunden eller får stygga ärr, blir medlemmen medveten om vilken skillnad i ersättning det
blir för den som inte kompletterat försäkringen. Det leder till stort missnöje mot IF Metall
som organisation.
Kostnaden för detta förslag blir 54 miljoner kronor om vi räknar på 250 000 medlemmar i försäkringen och en kostnad utan rabatt på 18 kronor per medlem och månad.
Sannolikt kan IF Metall komma överens om en väsentligt lägre premie och om vi i stället
räknar på 14 kronor per medlem och månad blir kostnaden 42 miljoner kronor.
För att slippa missnöjet när medlemmar förlorar hundratusentals kronor har denna
satsning enligt vår mening en rimlig prislapp.
Vi föreslår kongressen besluta
att Medlemsolycksfall Fritid införs i medlemskapet med ett försäkringsbelopp som
motsvarar nuvarande villkor i den kompletterande delen.

Motion B121
Avdelning 48 MittSkåne
Full olycksfallsförsäkring in i medlemsavgiften
Det är dags att ta nästa steg när det gäller vilka försäkringar som ingår i medlemsavgiften.
I dag betalar vi själva en avgift på 18 kronor per månad för kompletterande olycksfallsförsäkring. Förbundet centralt skulle säkert kunna få ned priset i förhandlingar med
Folksam om alla medlemmar som i dag har olycksfallsförsäkringen även skulle omfattas
av kompletteringen. Det skulle vara större medlemsnytta i att kompletteringen ingår i
medlemsavgiften än att man sänker avgiften ytterligare.
Vi föreslår kongressen besluta
att kompletteringen i olycksfallsförsäkringen ska ingå i medlemsavgiften för alla
IF Metalls medlemmar.

Utlåtande, motionerna B120 och B121
Att införa försäkringen i medlemsavgiften skulle innebära en kostnadsökning på drygt
40 miljoner kronor för förbundet. En stor del av förbundets medlemmar omfattas redan i
dag av denna komplettering, antingen obligatoriskt eller genom tillval. Förbundsstyrelsen
anser att kostnaden för detta skulle bli alltför hög.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionerna.
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Motion B122
Medlem Josefin Reiser, Kjell Sjödin, Hans-Åke Vagelin, Ove Zaar, Tina Östman avdelning 6 Mellersta Norrland
Inkomstförsäkring
För att hjälpa våra medlemmar som blir arbetslösa att behålla viss standard vill vi införa
en inkomstförsäkring. Detta skulle dessutom kunna höja medlemsantalet.
Vi föreslår kongressen besluta
att införa en inkomstförsäkring.

Motion B123
Avdelning 7 Södra Norrland, medlem Helen Andersson avdelning 4 Södra Västerbotten
Inkomstbortfallsförsäkring
Vi kan alla förlora våra arbeten efter att ha jobbat en kortare eller längre tid. Dessutom
har antalet osäkra anställningar ökat med fler visstidsanställningar, timanställningar och
bemanningsanställningar. Vi bör därför sträva efter en inkomstbortfallsförsäkring för att
minska gapet mellan a-kassa och lön.
Vi föreslår kongressen besluta
att en inkomstbortfallsförsäkring införs i medlemskapet.

Motion B124
Medlem Jonna Lind avdelning 27 Östra Skaraborg
Inkomstförsäkring
I dagens samhälle finns ett behov av att trygga medlemmars ekonomi vid arbetslöshet.
Andra fackförbund, till exempel Unionen, har en inkomstförsäkring de första 100 dagarna
vid arbetslöshet som ett extra komplement till a-kassan.
Detta är för att öka tryggheten och är ett extra skydd för dem som blir arbetslösa för
att de inte ska behöva flytta från hus och hem som en del får göra i dag. Det skulle göra
IF Metall starkare om vi införde en liknande lösning. Det är också viktigt att man kan fokusera på att söka ett nytt jobb den första tiden och inte behöva känna press och oroa sig
för sin ekonomi om man råkar bli arbetslös.
Jag föreslår kongressen besluta
att införa en inkomstförsäkring i medlemskapet.

Utlåtande, motionerna B122–B124
Förbundsstyrelsen anser att arbetslöshetsförsäkringen ska ersätta förlorad arbetsinkomst
med 80 procent vid arbetslöshet. Den nuvarande regeringen har höjt taket, dock utan
indexering av nivån, i försäkringen så att fler av förbundets medlemmar numera erhåller
80 procent i ersättning vid arbetslöshet. Mer än hälften av förbundets arbetande medlemmar skulle vid arbetslöshet ändå inte ha möjlighet att erhålla 80 procent i ersättning. En
inkomstförsäkring skulle vara värdefull för dessa medlemmar.
Den högre risk för arbetslöshet som förbundets medlemmar är utsatta för, jämfört
med andra branscher, gör att kostnaden för en inkomstförsäkring för IF Metall är högre
jämfört med andra förbund. Ett införande av en inkomstförsäkring i medlemskapet skulle
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också innebära att medlemmar med låga inkomster skulle vara med och finansiera försäkringen för de med högre inkomster. De beräkningar förbundet har gjort visar på att kostnaden för en inkomstförsäkring uppgår till cirka 100 miljoner kronor per år. Skulle arbetslösheten bland förbundets medlemmar öka skulle kostnaden stiga än mer. Även efter
takhöjningen är en inkomstförsäkring således förenad med stora ekonomiska risker.
Förbundsstyrelsen anser att ersättning från arbetslöshetsförsäkringen bör finansieras
solidariskt av alla arbetstagare, eftersom ett stort underlag för riskspridning ges bättre och
rättvisare finansieringsmöjligheter jämfört med att olika yrkesgrupper och branscher
själva ska stå för finansieringen.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionerna.

Motion B125
Avdelning 30 Bohuslän-Dal
Komplettering av hemförsäkring med allrisk
I dag har vi möjlighet att teckna hemförsäkring till ett rabatterat pris i Folksam. De flesta
medlemmar i förbundet skulle inte heller tacka nej till en mer komplett hemförsäkring
med tillägget Allrisk.
Allrisk gäller för skada genom plötslig och oförutsedd händelse som inte täcks av
hemförsäkringen. Så varför inte förhandla fram ett kollektivt allrisktillägg till hemförsäkringen?
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att en kollektiv allriskförsäkring förhandlas fram med Folksam till starkt rabatterat
pris.

Utlåtande, motion B125
Via sitt medlemskap i IF Metall har i dag alla medlemmar en rabatterad premie på
Folksams hemförsäkring Bas. Denna försäkring ger ett gott grundskydd för de allra flesta
situationer. För de medlemmar som vill utöka sitt försäkringsskydd med en allriskförsäkring finns möjligheten att utöka sin hemförsäkring till Mellan eller Stor, där allriskförsäkringen ingår. Förbundsstyrelsen anser att det är medlemmens individuella försäkringsbehov som ska styra om hen vill uppgradera sin hemförsäkring eller inte.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B126
Avdelning 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten
Kollektiv hemförsäkring
Alla medlemmar borde omfattas av en kollektiv hemförsäkring. Många medlemmar tror
att de omfattas av en hemförsäkring då så är fallet i många andra förbund.
Vi föreslår kongressen besluta
att en kollektiv hemförsäkring ska ingå i medlemskapet.
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Motion B127
Avdelning 3 Norra Västerbotten, 6 Mellersta Norrland, 7 Södra Norrland
Försäkringar
Hemförsäkring borde ingå i medlemskapet, eftersom många av våra medlemmar inte bryr
sig om att teckna hemförsäkring själva. I och med det höjs medlemskapets värde, vilket
kan generera fler medlemmar.
Vi föreslår kongressen besluta
att hemförsäkring ska ingå i medlemskapet.

Motion B128
Avdelning 3 Norra Västerbotten, 6 Mellersta Norrland, 7 Södra Norrland
Hemförsäkring
I många fackförbund ingår vissa försäkringar i medlemsavgiften, till exempel hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och inkomstförsäkring. Vi anser att förbundet ska verka för att
teckna en kollektiv hemförsäkring som ingår i medlemskapet som medlemsförmån.
Vi föreslår kongressen besluta
att kollektiv hemförsäkring ska tecknas för samtliga medlemmar och att försäkringen
ska ingå i medlemskapet som medlemsförmån.

Motion B129
Avdelning 46 Blekinge
Hemförsäkring till alla medlemmar
Den kollektiva styrkan är själva idén med facket. Framför allt många yngre som flyttar till
sin första egna bostad missar ofta att teckna hemförsäkring då andra saker prioriteras före
försäkring. Om en hemförsäkring Bas ingår i medlemsavgiften skapas en trygghet för
medlemmarna. Förutom tryggheten skapar det en styrka i medlemskapet och ökar medlemsvärdet.
Vi har diskuterat överskott i konfliktkassan och sänkt medlemsavgifterna. Detta
skulle kunna vara ett ytterligare mervärde i medlemskapet.
Vi föreslår kongressen besluta
att avgiften för hemförsäkring Bas ska ingå i medlemsavgiften.

Utlåtande, motionerna B126–B129
Många medlemmar omfattas redan i dag av en kollektiv hemförsäkring, till exempel för
att de delar hushåll med någon som redan har en obligatorisk hemförsäkring. Att införa
en obligatorisk hemförsäkring för alla medlemmar skulle innebära en kostnad för förbundet om drygt 200 miljoner kronor årligen.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionerna.
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Motion B130
Avdelning 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen
Alla medlemmar borde omfattas av ett bra försäkringsskydd vid sjukdom och dödsfall.
Värdet av ett medlemskap kommer att öka om försäkringsskyddets obligatorium inte enbart omfattar olycksfall, barngruppliv och kompletterande tjänstegrupplivförsäkring.
Många medlemmar tror att de är försäkrade vid sjukdom via sitt medlemskap och har inte
möjlighet att teckna försäkringen när de väl drabbas av sjukdom på grund av krav på
hälsoprövning.
Vi föreslår kongressen besluta
att sjuk- och efterlevandeförsäkringen ska ingå i medlemskapet.

Utlåtande, motion B130
I dagsläget har cirka 55 procent av förbundets aktiva medlemmar en sjuk- och efterlevandeförsäkring. Kostnaden för en obligatorisk sjuk- och efterlevandeförsäkring ligger på
cirka 300 miljoner kronor årligen.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B131
Verkstadsklubben vid RMIG Mariestad avdelning 28 Västra Skaraborg
Utökning av medlemsförsäkringarna
Vi tycker att medlemsförsäkringarna som ingår i medlemsavgiften ska kompletteras med
sjuk- och efterlevandeförsäkring samt utökad Medlemsolycksfall Fritid.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att se över möjligheten att få sjuk- och efterlevandeförsäkring samt utökad Medlemsolycksfall Fritid att ingå bland de grundförsäkringar som ingår i medlemsavgiften.

Utlåtande, motion B131
I dagsläget omfattas cirka 55 procent av förbundets aktiva medlemmar av en sjuk- och
efterlevandeförsäkring och ännu fler av den kompletterande delen i olycksfallsförsäkringen. Kostnaden för att införa dessa två försäkringar i medlemskapet ligger på cirka 350
miljoner kronor årligen.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B132
Avdelning 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten
Utökad medlemsförsäkring
I dagsläget finns ingen försäkring som täcker rehabiliterings- och akutkostnader vid sjukdom.
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Vi föreslår kongressen besluta
att införa en försäkring som täcker rehabiliterings- och akutkostnader vid sjukdom.

Utlåtande, motion B132
I dag finns flera olika ersättningsmöjligheter när kostnader uppstår i samband med sjukdom, bland annat ett allmänt högkostnadsskydd för läkarbesök och ett för medicin. Vidare kan också arbetsskadeförsäkringen täcka kostnaderna om orsaken till sjukdomen
skulle vara arbetsrelaterad. Förbundsstyrelsen anser att ett försäkringsskydd enligt förslaget i motionen bör ingå i det allmänna socialförsäkringsskyddet.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B133
Avdelning 30 Bohuslän-Dal
Bilförsäkring
I dag har vi möjlighet att teckna hemförsäkring till ett rabatterat pris i Folksam.
De flesta medlemmar i förbundet har också bil, så varför inte förhandla fram en kollektiv
bilförsäkring?
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att förhandla fram en kollektiv bilförsäkring med Folksam till starkt rabatterat pris.

Utlåtande, motion B133
Bilförsäkringar är en väldigt konkurrensutsatt produkt där marginalerna är väldigt små.
Priset sätts utifrån bostadsort, boendeform m.m. I dag finns redan många möjligheter att
få ett rabatterat pris på bilförsäkringen om man samlar sina försäkringar hos Folksam
eller exempelvis via bilhandlaren. Att förhandla fram en kollektiv bilförsäkring enbart för
medlemmar i IF Metall är ingen garanti för att få en lägre premie än den flerförsäkringsrabatt Folksam erbjuder.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B134
Avdelning 30 Bohuslän-Dal
Vägassistansförsäkring
I dag när så många medlemmar har bil tycker vi att en vägassistansförsäkring är nödvändig.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att förhandla fram en kollektiv vägassistansförsäkring med Folksam till starkt rabatterat pris.
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Utlåtande, motion B134
I många bilförsäkringar som följer bilmärket och som dessutom administreras av Folksam
ingår det redan en vägassistansförsäkring. Det kan också ingå en assistansförsäkring vid
köp av ny bil.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.
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