Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
Andra ekonomi- och avgiftsfrågor – Motionerna B135–B148
med utlåtanden
Motion B135
Avdelning 15 Stockholms län
Skattereduktion på fackavgiften
Den förra alliansregeringen tog bort rätten till skattereduktion på fackföreningsavgifter i
syfte att försvaga fackföreningsrörelsen. Dessa pengar användes till att finansiera skattesänkningar, som huvudsakligen gynnat höginkomsttagare.
Arbetsgivare kan fortfarande göra avdrag på sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationen. Denna orättvisa kvarstår trots regeringsskiftet 2014. Vår kongress 2014 biföll
liknande motioner men orättvisan består fortfarande.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att skattereduktionen på fackföreningsavgiften återinförs.

Motion B136
Avdelning 15 Stockholms län
Skattereduktion på a-kasseavgiften
Den förra alliansregeringen tog bort rätten till skattereduktion på a-kasseavgifter i syfte
att försvaga fackföreningsrörelsen. Dessa pengar användes till att finansiera skattesänkningar, som huvudsakligen gynnat höginkomsttagare.
Arbetsgivare kan fortfarande göra avdrag på sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationen. Denna orättvisa kvarstår trots regeringsskiftet 2014. Vår kongress 2014 biföll
liknande motioner men orättvisan består fortfarande.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att skattereduktionen på a-kasseavgiften återinförs.

Motion B137
Avdelning 46 Blekinge
Avdragsrätten för fackavgift och a-kasseavgift bör återinföras
Avdraget kom till för att skapa rättvisa mellan parterna. Arbetsgivaren hade sedan länge
hittat ett sätt att kringgå skatt på den avgift som de betalade till arbetsgivarorganisationerna.
År 2006 beslutade den moderatledda regeringen att ta bort avdragsrätten för fackavgifter och 2007 trädde beslutet i kraft. Det måste finnas argument till att återinföra
skatterabatten på medlemsavgifter till arbetslöshetskassor och fackföreningar.
Arbetsgivaren kunde fortsätta undvika skatt för motsvarande avgifter. År 2006 upphörde rättvisan.
Ett bra argument för återinförd avdragsrätt på avgifterna är en likabehandling av parterna på arbetsmarknaden. Ett återförande av avdragsrätten skulle också kunna innebära
att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs.
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Utlåtande, motionerna B135–B137
Det är viktigt att så många som möjligt är medlemmar i en fackförening för att få stöd på
sin arbetsplats och ha ett skydd vid arbetslöshet. Förbundsstyrelsen är därför positiv till
en nedsättning av kostnaden för att vara med i en fackförening och a-kassa oavsett om det
sker som skatteavdrag eller skattereduktion. En nedsättning av fackföreningsavgiften
skapar dessutom neutralitet mellan avgifter till arbetsgivar- och löntagarorganisationer.
I dag har arbetsgivarna möjlighet att göra avdrag för arbetsgivarorganisationernas medlemsavgifter, den rätten bör även finnas för medlemmar i löntagarorganisationer.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att bifalla
motionerna.

Motion B138
Avdelning 48 MittSkåne
Avdragsgill fackföreningsavgift och a-kasseavgift
Vi föreslår att fackföreningsavgiften och a-kasseavgiften återigen blir avdragsgill för oss
anställda och inte enbart för arbetsgivaren. Detta är naturligtvis en rättvisefråga och även
en fråga som är viktig för fackets roll i samhället över huvud taget. Det skulle göra det
ännu mer attraktivt för arbetaren att gå med i facket.
Ju fler vi är, desto starkare är vi!
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att fackföreningsavgiften blir avdragsgill
att a-kasseavgiften blir avdragsgill.

Motion B139
Avdelning 22 Sörmland
Återinföra skatteavdrag för medlemsavgift och a-kasseavgift
Tidigare fanns möjligheten att få göra skatteavdrag för medlemsavgiften och a-kasseavgiften på deklarationen.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att återinföra skatteavdraget gällande a-kasseavgiften
att även medlemsavgiften blir avdragsgill i deklarationen.

Utlåtande, motionerna B138 och B139
Det är viktigt att så många som möjligt är medlemmar i en fackförening för att få stöd på
sin arbetsplats och ha ett skydd vid arbetslöshet. Förbundsstyrelsen är därför positiv till
en nedsättning av kostnaden för att vara med i en fackförening och a-kassa oavsett om det
sker som skatteavdrag eller skattereduktion. En nedsättning av fackföreningsavgiften
skapar dessutom neutralitet mellan avgifter till arbetsgivar- och löntagarorganisationer.
I dag har arbetsgivarna möjlighet att göra avdrag för arbetsgivarorganisationernas medlemsavgifter, den rätten bör även finnas för medlemmar i löntagarorganisationer.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att bifalla
motionerna.
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Motion B140
Avdelning 44 Halland
Alkohol
IF Metall ska alltid kunna stå för sina beslut och handlingar. Detta även när det gäller
alkohol. Vi vill att man undviker alkohol vid representation, dock inser vi att det kan
förekomma situationer där det förväntas. Därför anser vi att om det ändå ska serveras
alkohol, så ska detta först beslutats av den styrelse (förbundsstyrelse eller avdelningsstyrelse) som ansvarar för verksamheten.
Vi föreslår kongressen besluta
att representation med alkohol bara kan vara möjligt efter beslut i förbundsstyrelsen
vid representation på förbundsnivå
att representation med alkohol bara kan vara möjligt efter beslut av avdelningsstyrelse vid representation på avdelningsnivå.

Utlåtande, motion B140
Förbundet är restriktivt med representation med alkohol. Utgångspunkten är att all representation ska ske utan alkohol. Förbundsstyrelsen anser dock att det är rimligt att vid
vissa enskilda tillfällen kunna bjuda på sedvanlig måltidsdryck som ett inslag i en måttfull och gästvänlig representation. Förbundsstyrelsen anser att representation med alkohol
endast får ske efter beslut av förbundsstyrelsen samt för lokalavdelningarna efter beslut
av respektive avdelningsstyrelse.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att bifalla
motionen.

Motion B141
Revisorerna avdelning 48 MittSkåne, medlem Petter Nyström avdelning 3 Norra Västerbotten
Alkohol för medlemspengar
I dag går en del av medlemmarnas pengar till inköp av alkoholhaltiga drycker vid olika
former av representation och dylikt. Vi anser att detta är felaktigt; pengarna hade kommit
till bättre användning i organisationen. Det finns också en hälsoaspekt i det hela. Att vi
som förbund ska företräda medlemmar med alkoholproblem samtidigt som vi bjuder
andra medlemmar på alkohol är inte förtroendeingivande. Flertalet förbund har redan antagit motioner angående detta och vi föreslår att vi gör detsamma.
Vi föreslår kongressen besluta
att förbjuda inköp av alkohol för medlemmarnas pengar.

Motion B142
Avdelning 7 Södra Norrland, 14 Värmland, 16 Mälardalen, 22 Sörmland, 40 VästboÖstbo, medlem Linus Kraufvelin avdelning 12 Uppland
Alkoholfri representation
I dag går en del av medlemmarnas pengar till inköp av alkoholhaltiga drycker i samband
med olika former av representation eftersom det anses vara god sed. Vi anser i stället att
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god sed ska innebära att vi vågar ta ansvar för att medlemspengarna kommer till bättre
nytta inom organisationen genom utbildningar, förhandlingar och organisering.
Det finns även en hälsoaspekt i resonemanget. Dagligen sitter våra förtroendevalda
runt om i Sverige och förhandlar för medlemmar och förtroendevalda som har alkoholproblem. Individen kan själv välja att köpa alkohol, men att IF Metall säger nej till att
bjuda på alkohol tror vi kan stärka individen att också avstå. Vi slipper också bemöta påståendet att vi ”super” upp medlemmarnas pengar.
I dag har tre andra förbund och ett flertal av våra egna avdelningar tagit ställning till
att sluta bjuda på alkohol. Därför anser vi att hela IF Metall ska vara en förebild och ta ett
tydligt ställningstagande mot att bjuda på alkohol.
Vi föreslår kongressen besluta
att IF Metall i alla sammanhang ska sluta att bjuda på alkohol.

Motion B143
Klubben vid Saft AB avdelning 38 Östra Småland
Representation med alkohol
Det har varit mycket prat i media om fackförbund som dricker alkohol för medlemspengar vid representation – och det med all rätt. Tyvärr finns det inga exakta siffror på
hur mycket det kostar per år. Med andra ord är kostnaderna för alkohol ett stort mörkertal
som bakas in i kvitton för middagar vid konferenser och andra fackliga verksamheter.
Vi pratar inte för någon nykterhetsrörelse. Hur du ställer dig till alkohol har ingenting med saken att göra. Det handlar om själva principen att vi använder medlemspengar
till detta. Pengarna som vi skulle spara in på detta beslut är bara en mycket liten del av de
fördelar som vi skulle kunna dra nytta av. Vi tror på ett starkare förtroende från våra medlemmar och det väger mer än två öl eller två glas vin till middagen.
Vi föreslår kongressen besluta
att all alkohol som köps in under representation av IF Metall ska bekostas av köparen själv.

Motion B144
Avdelning 15 Stockholms län
Alkoholfri representation
Trots att IF Metall har en strikt alkoholpolicy anser vi att det ska finnas ett tydligt nej till
representation med alkohol. I en sådan viktig fråga bör inte bedömningen göras av en ombudsman, förtroendevald, avdelningsstyrelse eller av förbundsledningen vid representationstillfället. Förbundet måste ta tydlig ställning och inte lämna utrymme för egna bedömningar.
Ett totalförbud skulle hjälpa IF Metalls förtroendevalda att bemöta diskussioner ute
bland medlemmarna. IF Metall har ofta gått i bräschen och gjort arbetarrörelsen bättre,
varför inte även i detta fall?
Tänk om vi skulle kunna stoltsera med en hållning där vi står upp för att välja bort
alkohol i vår representation – det skulle uppskattas och respekteras både internt, externt
och bland internationella kontakter.
Vi anser att vår fackliga organisation inte ska bidra till att medlemmar, förtroendevalda eller anställda erbjuds alkohol, dvs. ingen alkohol ska betalas med medlemmarnas
pengar.
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En del av IF Metalls avdelningar och flera organisationer inom arbetarrörelsen har
antagit reglementen som förbjuder alkoholhaltiga drycker vid representation. Nu är det
dags för IF Metall som förbund att ta ställning. En restriktiv alkoholpolicy är bra, men det
är inte bra nog!
Vi föreslår kongressen besluta
att all representation inom IF Metall ska vara alkoholfri.

Motion B145
Avdelning 4 Södra Västerbotten
Betald alkohol, nej tack
Vi ska inte bli bjudna på alkohol i något sammanhang som är förknippat med vårt fackliga uppdrag eller vid facklig representation såsom uppvaktningar, representationer, kongresser eller andra sammankomster. Detta gäller alla pengar som kommer från eller via
något av IF Metalls konton. Dessa pengar ska användas till bättre nytta för organisationen
i stort.
Vi behöver stå rakryggade både inför våra medlemmar och media. Detta skulle göra
att förtroendet för oss som organisation ökar. Det finns avdelningar som har ett tydligt
regelverk som förbjuder betald alkohol, detta ser vi som självklart. Det finns också en
hälsoaspekt – vår fackliga organisation ska inte riskera att stjälpa individer med alkoholproblem.
Vi föreslår kongressen besluta
att all representation inom IF Metall ska vara alkoholfri.

Motion B146
Avdelning 18 Örebro län
Ingen alkohol för medlemspengar
Alltför många av våra medlemmar, förtroendevalda och anställda hamnar i ett alkoholberoende. Samhällets tolerans till alkohol har förändrats genom åren.
Synen på att vår organisation bjuder på alkohol bör förändras och en nolltolerans till
att använda medlemspengar till alkohol bör gälla för att inte främja ett beroende.
Vi föreslår kongressen besluta
att IF Metall inte står för kostnaden för alkoholhaltiga drycker vid någon sammankomst.

Utlåtande, motionerna B141–B146
Förbundet är restriktivt med representation med alkohol. Utgångspunkten är att all representation ska ske utan alkohol. Ett totalförbud skulle dock innebära att det i förbundets
samtliga organisationsled inte vid något tillfälle skulle vara möjligt att representera med
alkohol. Förbundsstyrelsen anser att det, efter särskilt beslut, är rimligt att vid vissa enskilda tillfällen kunna bjuda på sedvanlig måltidsdryck som ett inslag i en måttfull och
gästvänlig representation.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse motionerna beaktade.
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Motion B147
Avdelning 15 Stockholms län
Korttidslån ska omfatta alla medlemmar
Det finns i dag möjlighet att få ett korttidslån i upp till tre månader vid arbetsgivares konkurs eller vid konflikt. Problemet som vi har i dag är att detta inte omfattar samtliga medlemmar. De som banken anser inte är kreditvärdiga och de som inte har ett personnummer
har inte denna möjlighet. Det innebär att de som har sämst förutsättningar och då också
sannolikt har stort behov av att få ett korttidslån lider stor skada.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att alla medlemmar som hamnar i en situation där de är berättigade till ett korttidslån
också kan erhålla det
att korttidslånen är räntefria.

Utlåtande, motion B147
Inom ramen för medlemslånen finns möjlighet för förbundets medlemmar att teckna så
kallade korttidslån. Syftet med den typen av lån är att överbrygga betalningssvårigheter
vid konkurser i väntan på att den statliga lönegarantin och/eller arbetslöshetsersättning
kan betalas ut till medlemmarna.
Enligt beslut av tillsynsmyndigheten för banker och försäkringsbolag, Finansinspektionen, är samtliga banker skyldiga att genomföra kreditprövning av samtliga låneansökningar. Räntan på korttidslånen ligger på samma nivå som för övriga medlemslån. Förbundsstyrelsen bedömer att möjligheten till räntefrihet på korttidslånen är mycket begränsad.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B148
Avdelning 15 Stockholms län
Avdelningsanslag
I dag får avdelningarna ett anslag om 3 850 kronor per arbetsställe där vi har medlemmar
och kollektivavtal. Arbetsställen där vi har medlemmar men inte kollektivavtal är i dag
inte anslagsberättigade trots att dessa arbetsplatser är minst lika resurskrävande. Dessutom finns det många arbetsplatser som har flera arbetsställen. Vår uppfattning är att anslaget ska bidra till finansieringen av utåtriktad verksamhet och då ska hänsyn tas till helheten.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att ta fram en anslagsmodell som omfattar samtliga arbetsplatser där vi har medlemmar inom IF Metalls områden
att ta fram en anslagsmodell som omfattar samtliga arbetsställen där vi har medlemmar inom IF Metalls områden.
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Utlåtande, motion B148
Företags- och medlemsstrukturen varierar mellan förbundets olika lokalavdelningar.
Detta gör att arbetssätten också behöver anpassas efter de lokala förutsättningarna. Strukturerna förändras också över tid, varför förbundet ständigt måste se över nya arbetssätt
och metoder. Vilka parametrar som ingår i anslagsmodellen beslutas årligen av förbundsstyrelsen.
I dag erhåller lokalavdelningarna ekonomiskt stöd från förbundet utifrån hur många
arbetsställen med medlemmar och kollektivavtal som finns inom avdelningen. Förbundsstyrelsen vill med detta ge incitament för att teckna kollektivavtal på samtliga arbetsställen. En anslagmodell som baseras på enbart antalet arbetsplatser eller arbetsställen skulle
motverka förbundets mål att teckna avtal på alla företag där IF Metall har medlemmar.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.
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