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Framtidens fabrik
byggs gemensamt
På Swegon i Kvänum var det viktigt att komma
fram till ett gemensamt synsätt mellan fack,
medlemmar och företagsledning när fabriken
skulle byggas ut. sidorna 2–3

Foto: Stig Hedström

Både fack och företag satsar
På Swegon i Kvänum satsar fack och arbetsgivare tillsammans på hållbart
arbete, helt i linje med IF Metalls handlingslinjer 2017–2020.
– Det är viktigt att lära sig så många olika moment som möjligt för att få
variation i arbetsuppgifterna. Annars känner kroppen av det direkt, säger
Veronika Härling, montör och skyddsombud.
Planeringen inför byggandet av fem
nya produktionslinor för tillverkningen
av ventilationsaggregat började redan
2013.
Det var då klubbordförande
Mikael Hernborg och huvudskydds
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ombudet Philip Karlsson inledde en
dialog med företagsledningen. Nu är
två av linorna i drift, de tre andra är på
gång.
– Det har fungerat jättebra. Vi har
haft olika utgångspunkter, men det

viktiga är att vi kommit fram till ett ge
mensamt synsätt, säger Philip Karlsson.
– Från IF Metalls sida har vi varit
väldigt aktiva, kommit med egna stånd
punkter och idéer, säger Mikael Hern
borg.
Återkoppling från medlemmarna
Under resans gång har klubben också
hämtat in återkoppling från medlem
marna och berättat om dialogen med
företagsledningen.
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Ur handlingslinjerna
Vår arbetsplats – slutsatser
4 IF Metall ska teckna riksavtal med
löneökningar och rätt kollektivavtal
på alla arbetsplatser inom våra
områden där vi har medlemmar.
4 IF Metall ska vara en aktiv part
i företagens utveckling av teknik,
organisation och arbetsmiljö för att
säkerställa hållbara, utvecklande
och trygga arbeten för medlemmarna.
4 IF Metall ska speciellt uppmärksamma kvinnors arbetssituation
och göra särskilda insatser för att
stärka kvinnors yrkesutveckling på
arbetsplatsen och inom alla våra
avtalsområden.

Veronika Härling och
Philip Karlsson är mycket
nöjda med det samar
bete med företagsled
ningen som lett till att
fem nya produktionslinor
håller på att byggas.
I bakgrunden syns
Michael Svensson.

på hållbart arbete
– Jag upplever att det har blivit upp
skattat, säger Philip Karlsson.
Framtidstro
Satsningen på nya produktionslinor ger
framtidstro.
– Det kommer att krävas mycket jobb
för att få rotation på linorna, men får vi
bara till det så kan det bli väldigt bra,
säger Philip Karlsson.
Klubben satsar på att utbilda styrel
sen i hållbart arbete och i lönesystem.
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Philip Karlsson menar att det hand
lar om att göra arbetsinnehållet me
ningsfullt och varierande, både mentalt
och kroppsligt.
Det förebygger att människor slits
ut av alltför monotona arbetsuppgifter
samtidigt som det också är kompetens
höjande.
– Kunskap är jätteviktigt om vi ska
kunna argumentera för att ett hållbart
arbete är viktigt.
ingela.hoatson@ifmetall.se

Jämställdhet
– en facklig
seger
Den här gången vill jag börja med en
glad nyhet. IF Metalls jämställdhets
arbete ger resultat!

Marie
Nilsson

förbunds
ordförande
i IF Metall
Vårt största kollektivavtal, Teknik
avtalet, har nu en helt jämställd
förhandlingsdelegation. Hälften
kvinnor och hälften män företräder
ungefär 120 000 industriarbetare i
förhandlingarna om kollektivavtal
med arbetsgivarna.
Det hade inte varit möjligt utan vårt
systematiska och målmedvetna ar
bete med jämställdhet. IF Metall har
tydliga jämställdhetsmål. I förbun
dets handlingslinjer, som bestämts
av kongressen, står det att vi ska
öka andelen kvinnor i beslutande
och rådgivande organ. Det ska ske
genom att stödja, motivera och öka
utbildningsinsatserna.
Målet om minst 30 procent kvin
nor bland de förtroendevalda på
central nivå och avdelningsnivå
ska vara uppfyllt senast 2020. Att
teknikdelegationen nu är jämställd
betyder ett stort steg framåt.
De kommande numren av Info
bjuder på en fördjupning i våra
handlingslinjer, alltså våra mål med
verksamheten på arbetsplatserna,
i organisationen och i samhället.
Vi som är förtroendevalda har ett
stort ansvar. Vi ska inte bara arbeta
för att uppnå målen, utan även
berätta om målen för våra fackliga
kompisar. Vi är en stark fackför
ening – och när vi samlar våra
krafter är det mesta möjligt.
Tillsammans gör vi det möjligt att
fira fler fackliga segrar!
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Med endast två dagar kvar till varslad konflikt tecknades till
slut också ett nytt kollektivavtal för de anställda inom Samhall.
Därmed har IF Metalls samtliga 39 avtalsområden nytt kollektiv
avtal för tre år framåt.

Krav som
höll hela
vägen fram
Kollektivavtal som varar i tre år och med löneökningar som ger mer pengar i
plånboken, en särskild låglönesatsning och fortsatt utvecklad deltidspension
var huvudkraven. Det lyckades också IF Metall ro hem i samtliga avtal.
– Våra förhandlingsdelegationer har gjort ett fantastiskt bra jobb och jag
är väldigt nöjd med denna avtalsrörelse, säger IF Metalls avtalssekreterare
Veli-Pekka Säikkälä.

Låglönesatsningen var redan från start
den stora stötestenen i årets avtalsrö
relse. Satsningen är till för dem med
en lön under 24 000 kronor i månaden.
Trots att den till slut gick igenom på in
dustrins område höll arbetsgivarparten
Almega emot på sina verksamhetsom
råden.
– I förhandlingarna för de anställda
inom Samhall menade Almega att före
taget är en arbetsmarknadspolitisk åt
gärd och inte skulle räknas in i avtalen
på samma sätt. Deras motstånd tving
ade oss att varsla om konflikt för de
anställda på Samhall, säger Veli-Pekka
Säikkälä.
Starkt stöd från medlemmarna
Förhandlingsdelegationerna från
IF Metall och de övriga sex LO-förbun
den som gemensamt förhandlade om
Samhalls avtal höll dock fast vid kravet.
– De har känt ett starkt stöd från
medlemmarna och uttalandet från
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IF Metalls avtalsråd i september gav
extra styrka. För oss är det självklart
att de anställda på Samhall ska ha lika
rätt som övriga inom industrin, säger
Veli-Pekka Säikkälä.
Tid att fokusera på försäkringar
Med treåriga avtal i hamn finns nu tid
att fokusera på förhandlingarna om

försäkringar samt trygghet och omställ
ning som sker mellan LO och Svenskt
Näringsliv.
– Båda dessa områden omfattar frå
gor som vi verkligen behöver få tid att
titta över och förhandla om. Något som
blev tydligt under IF Metalls kongress
där ombuden debatterade dessa frågor
flitigt, säger Veli-Pekka Säikkälä.

På ifmetall.se hittar du filmer
där IF Metalls avtalssekre
terare Veli-Pekka Säikkälä
och förhandlingsombudsman
Leena Kyhlros berättar mer
om Samhalls kollektivavtal.
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– Klart att vi på Samhall
skulle ha del av låglönesats
ningen. Vi har också krav på
oss att vara lönsamma och
dra in vinst, säger Pia Litbo,
IF Metalls klubbordförande
på Samhall i Kristianstad och
ledamot i förhandlingsdele
gationen.

Foto: Fredrik Persson

Räkna med oss på Samhall
Av Samhalls cirka 20 000 anställda är
det endast drygt 430 personer som
kommer över 24 000 kronor i månaden. Låglönesatsningen för dem med
lägre lön var därför extra viktig just
här. Men just här var också motståndet som störst från arbetsgivarhåll.
– De ville att vi skulle avstå från andra
saker i avtalet. Med andra ord – vi skul
le behöva betala för att få den satsning
som andra avtal redan har fått, säger
Pia Litbo, ledamot i IF Metalls förhand
lingsdelegation för Samhall.
Nu blev det inte så. IF Metall, Han
dels, Seko, Kommunal, Fastighet, Hotell
och Restaurang samt GS, de sju LO-för
bunden tillsammans, höll ihop och emot.
– Som klubbordförande har jag fått

info 8/2017

mandat från mina medlemmar och jag
vill att de ska kunna lita på mig. Det är
i mitt huvud hela tiden när vi förhand
lar, säger Pia Litbo.
Efter sin egen förmåga
Vara enig och hålla samman kräver
styrka, vilket för många på Samhall kan
upplevas som extra stora krav. Hela
grundidén med Samhall är att den som
har en funktionsnedsättning ska kunna
arbeta utifrån sin egen arbetsförmåga.
– Vi som jobbar här har både synliga
och osynliga funktionsnedsättningar
och långt ifrån alla har styrkan att våga
driva sin fråga, säger Pia Litbo.
Själv började Pia Litbo jobba på
Samhall 1994. Flera bilolyckor, reuma
tism, fibromyalgi, en stroke och diabetes

är några av orsakerna till det.
– Jag slog bakut när jag erbjöds Sam
hall som alternativ. Så var både min och
många andras attityd då. Tyvärr lever
den också kvar än i dag hos somliga.
Stolthet över jobbet
Men den förutfattade meningen är för
länge sedan borta och i dag är Pia Litbo
stolt över sitt jobb i Samhall och sina
fackliga förtroendeuppdrag.
– För många som jobbar på Samhall
är arbetet den enda sociala kontakten.
De går till jobbet med stolthet och utför
sina arbetsuppgifter kanske ännu lite
bättre än vad de egentligen orkar, just
för att visa att vi på Samhall kan och
vill.
annette.lack@ifmetall.se
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Starta klubb
– så enkelt är det
Uppdragsbeskrivning
Det är alltid viktigt att tänka på att medlemmar i förbundet har rätt att kräva
att våra grundarbetsuppgifter alltid prioriteras och att klubben tillvaratar
medlemmarnas gemensamma fackliga intresse. Ett bra sätt att arbeta med
klubbens uppgifter, verksamhet och uppdrag/ansvarsområden kan vara att
genomföra en klubbstyrelseutveckling (utbildning). Klubben får sedan
anpassa, fördjupa och komplettera utifrån sin egen verklighet. Det handlar
också om intresse, kompetens, erfarenheter och är givetvis beroende av
klubbens storlek. Nedan följer några rekommendationer till ett fåtal uppdrag.

Hur startar vi en
klubb på företaget?
(Steg för steg)

Klubbens uppgifter
Klubbstyrelsen och de övriga förtroendevalda i klubben ska samverka för att
genomföra det som i stadgarna definieras som klubbens uppgifter (§ 23).
Mom. 2 Uppgifter
Klubb har till uppgift att organisera medlemmar samt bevaka och tillvarata
medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Klubben ska arbeta utifrån
förbundets stadgar, beslut av kongress, förbundsstyrelse, avdelningens
representantskap och avdelningsstyrelse samt i överensstämmelse med lagar
och avtal.
Det innebär bland annat:
• Att organisera alla på arbetsplatsen som ska tillhöra förbundet.
• Att träffa lokala kollektivavtal om arbets- och anställningsvillkor.
• Att se till att alla medlemmar får information om klubbens, avdelningens
och förbundets verksamhet.
• Att ge medlemmarna möjlighet till facklig utbildning.

Ta kontakt med den ombudsman på
avdelningen som har hand om ditt företag.
Då kan ni tillsammans diskutera fram vad
en klubb skulle innebära för er arbetsplats.

Att vara förtroendevald
Att vara förtroendevald innebär att du har fått ett förtroende att företräda
medlemmarna.
Som förtroendevald ska du bland annat:
• Lyssna på medlemmarna.
• Ge råd och stöd.
• Engagera medlemmarna i det fackliga arbetet.
• Delta i arbetet att planera och genomföra klubbens verksamhet.
• Verka för att alla kollektivanställda på arbetsplatsen går med i IF Metall.
• Vara solidarisk mot organisationen och dess företrädare samt respektera
fattade beslut.
Som förtroendevald har du rätt till:
• De rättigheter och det skydd som anges i förtroendemannalagen (FML).
• Hjälp och stöd av övriga fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen,
i avdelningen och förbundet.
• Utbildning för ditt uppdrag.
Att vara ordförande i klubbstyrelsen
Ordförandens roll är att samordna verksamheten.
Som ordförande ska du bland annat:
• Se till att klubben arbetar med det som stadgarna och andra fattade beslut
anger som klubbens uppdrag och uppgift.
• Ha övergripande ansvar för att beslut som fattas i förbundet efterlevs.
• Leda styrelse- och medlemsmöten så att besluten fattas i demokratisk
ordning.
• Ansvara för att besluts som fattats i klubben också efterlevs.
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Med ett medlemsmöte startar ni
igång er klubb och väljer styrelse.
Ta reda på ovanstående.
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Tips då vi valt att starta klubb:
Utse gärna en interrimstyrelse (tillfällig styrelse)
som drar upp riktlinjer för den kommande
verksamheten och förbereder utbildningsplaner.

Är ni flera medlemmar på er arbetsplats?
Då kan det innebära många fördelar för
er att starta en fackklubb.

Det underlättar om alla blivande styrelseledamöter har genomgått facklig medlemsutbildning.
Gör en utbildningsplan för styrelsen.
Diskutera planen med arbetsgivaren för att
undvika problem.

Ska vi bilda
en klubb?

Informera arbetsgivaren så snart som möjligt
om vilka som är klubbens förtroendevalda.
Ta reda på vilka personer från arbetsgivaren
som är utsedda att förhandla med klubben.
Ta upp praktiska frågor med arbetsgivaren, till
exempel vilken lokal eller plats ni kan använda
för det fackliga arbetet och klubbens material.
Regelbundna styrelsemöten är en förutsättning
för klubbens arbete. Se till att upprätta en
mötesplan. I stadgarna regleras former för
medlems- och årsmöten.
Hur vill ni informera medlemmarna?
Skaffa nödvändigt material för det, till exempel
anslagstavlor, pärmar och böcker.

Hör efter med skyddsombud, avdelningsombud och andra arbetskamrater om det finns
ett intresse för att bilda en klubb på företaget.

Underlätta arbetet med en checklista som kan
innehålla rutiner, kontaktpersoner med mera.
Ha kontakt med avdelningen (din ombudsman)
som stöd.

Klubben har rätt till ekonomiskt
bidrag från avdelningen för sin
administration och kan ansöka
till LO om extra pengar för
nystartade klubbar.

Tillsammans med en representant från avdelningen
informerar ni arbetsgivaren om vad det innebär med
en klubb på arbetsplatsen. Informera bland annat om
vilka som är förtroendevalda, vilka uppdrag de har
och vad facklig tid och utbildningsbehov medför.
info 8/2017
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Foto: Nina Portocarrero Flores

Vice förbundsord
förande Tomas With
tillsammans med Kine
Asper, förbundsse
kreterarare i Fellesfor
bundet.

Nordiskt samarbete
ger lärdomar inför valet i Sverige nästa år
Ett år kvar till riksdagsval i Sverige.
Nyligen genomförde Norge val till
Stortinget.
För att ta lärdom av varandras
valarbete besökte Tomas With,
IF Metalls vice förbundsordförande,
Norge och Fellesforbundet.
Tyvärr gick inte valet i Norge som Fel
lesforbundet eller som Arbeiderpartiet,
Socialdemokraternas motsvarighet i
Norge, ville. De förlorade valet, mandat
i Stortinget och det blev fortsatt borger
ligt styre.
Likt Sverige var det mycket som stod
på spel i det norska valet. De borgerliga
i Norge har under sin mandatperiod bör
jat utarma arbetsrätten och ökat sam
hällsklyftorna.
Visade vad den norska modellen står för
För att vinna tillbaka rösterna och på
verka sina medlemmar byggde Felles
forbundet mycket av sin argumentation
runt ”den norska modellen”, genom att
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visa vad den står för och hur den påver
kar samhället.
– Vi har varit väldigt aktiva i valrö
relsen och varit tydliga med att Norge
behöver en annan politisk kurs. De se
naste åren har påverkat oss negativt,
säger Kine Asper, förbundssekreterare
i Fellesforbundet.
Förtroendevalda hade viktig roll
Både IF Metall och Fellesforbundet har
liknande ställningstagande gentemot
politiken och har en tydlig facklig-poli
tisk samverkan. Fellesforbundet kon
centrerade mycket av sitt valarbete runt
förtroendevalda, som hade en central
och viktig roll i valarbetet.
IF Metall har samma ingång i sitt
kommande valarbete, huvudfokus lig
ger på samtalet på arbetsplatsen och att
visa vilken skillnad politiken spelar i
medlemmarnas vardag.
– Det är viktigt med ett nordiskt
samarbete och att förbunden tar lärdom
av varandra. Vi ser likheterna, men kan

även ta till oss av Fellesforbundets sätt
att organisera och kommunicera under
valet, säger IF Metalls vice förbundsord
förande Tomas With.
Förbunden liknar varandra
Kine Asper tycker också ett samarbete
mellan förbunden ger mycket och att det
är något som borde fortsätta framöver.
– Våra förbund är trots allt lika, det
är naturligt att vi lär oss av varandras
erfarenheter. Vi är, trots skillnaderna i
länderna, beroende av varandra och det
påverkar oss hur det går i Sverige.
nina.portocarrero.flores@ifmetall.se

Fellesforbundet

Har cirka 140 000 medlemmar som
är organiserade inom industrin, byggbranschen, hotell- och restaurang,
bilbranschen och flera andra privata
sektorer. Fellesforbundet är det näst
största förbundet inom LO.
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§
IF Metalls artikelserie kring
lag, avtal och förhandlings
frågor.
Text: Darko Davidovic,
IF Metalls förbundsjurist.

Låt oss lösa förhandlingar
på arbetsplatsen
IF Metall ser en oro med att allt fler förhandlingar handlar om vad man får eller inte får, alternativt vem som gjort fel. Vi måste sluta fokusera på det rättsliga läget och i stället hitta lösningar.

Lämna den rättsliga argumenta
tionen utanför de lokala förhand
lingarna och låt oss i stället
försöka lösa tvisten. (Bilden har
inget samband med texten.)
Foto: Patrick Degerman

Låt oss ta ett exempel: Arbetsgivaren
beslutar sig för att flytta Lisa från
avdelning A till B. Klubben begär
förhandling och säger att Lisa inte vill
arbeta på avdelning B och att bolaget
inte får flytta henne dit.
Bolaget åberopar arbetsgivarens rätt
att leda och fördela arbetet och flyttar
Lisa. Klubben anser att det är fel och
tvisten handlar nu enbart om rätten att
flytta Lisa. Den centrala förhandlingen
kommer också att handla om rätten att
flytta Lisa. Arbetsdomstolen kommer att
avgöra om det föreligger en lagenlig rätt
att flytta Lisa.
Oavsett så ville Lisa från början ha
hjälp med sin arbetssituation, inte att
utreda arbetsgivarens möjlighet eller
rätt att omplacera henne. Det vi gjort nu
är allt annat än att sakligt förhandla.
Lisa i fokus
Vår förhandling ska handla om varför
Lisa måste flytta från A till B. Kan Lisa
flyttas till någon annan avdelning eller
kan vi lösa det på annat sätt? Förhand
lingen ska fokusera på Lisa, och inte
gällande rätt.
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I 15 § medbestämmandelagen fram
går dels att den som inställer sig till
förhandlingen ska ha mandat att för
handla, dels att man måste lämna kon
struktiva förslag på lösning av tvisten.
Det innebär att om inga lösningsförslag
eller andra allvarliga motförslag lagts
har man inte fullgjort förhandlingsskyl
digheten.
Det går heller inte att enbart för
kasta motpartens önskemål utan att
försökt förstå motpartens inställning
och sakligt förhandlat i frågan, även om
Arbetsdomstolen har uttryckt sig enligt
vårt argument.
Återställa den svenska modellen
Vår modell bygger på att de lokala par
terna gör allvarliga försök för att finna
en lösning på förhandlingsfrågan, som
det numera står i Teknikavtalet
IF Metall.
Låt oss återställa den svenska model
lens förhandlingsordning genom goda
försök att lösa tvisten, i stället för att fo
kusera på vem som har rätt eller fel.
Den rättsliga argumentationen läm
nar vi utanför de lokala förhandling
arna.

1. Den svenska modellen
Vad menas med den svenska modellen när
vi pratar om tvistelösning?

A. Historik
i. Allt sedan decemberkompromissen
1906/1907 har parterna på arbetsmarknaden varit överens om att det är de som
ska hantera tvister genom att sakligt förhandla om den situation som uppstått och
göra allvarliga försök att lösa densamma.
ii. All form av lagstiftning som funnits och
finns syftar till att tvinga och möjliggöra
sakliga förhandlingar. Allt sedan kollektivavtalslagen till dagens medbestämmandelag har regleringarna inte syftat till annat
än saklig tvistelösning.
iii. Även de kollektivavtal vi haft och har
reglerar en förhandlingsordning där sakliga
förhandlingar är en grundregel. Exempelvis
framgår det av det första Verkstadsavtalet
(1905) att man lokalt skulle göra allvarliga försök att lösa den situation som är
föremål för förhandlingen. Vad avser den
centrala förhandlingen skulle den lösas
med alla till buds stående medel.
(Ur Teknikavtalet IF Metall)
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Dela din fackliga vardag
SOCIALA MEDIER På IF Metalls Insta
gramkonto, instagram.com/ifmetall, får
du inblick i hur en facklig vardag kan
se ut.
Där delar klubbar och personer sin
verklighet på arbetsplatsen.

Arbetsgivarhot mot
fackligt inflytande
ARBETSMILJÖ

Svenskt nä
ringsliv vill
kraftigt mins
ka fackens
inflytande i
arbetsmiljö
Veli-Pekka Säikkälä.
arbetet.
De vill att skyddsombud ska
kunna utses utan facklig in
blandning, att kraven på att ha
skyddsombud och skyddskommit
téer minskas samt att regionala
skyddsombud ska avskaffas.
Skälen till detta sägs vara att
dagens regelverk skapar problem
för medlemsföretagen och att
facken skulle ha allt färre med
lemmar.
IF Metalls avtalssekreterare
Veli-Pekka Säikkälä ifrågasätter
syftet med förslagen.
– Varför rasera ett system
som fungerar? Våra skyddsom
bud gör ett bra och viktigt arbete
och det är till stor del tack vare
att de har en stark, facklig or
ganisation i ryggen. Det gynnar
inte bara medlemmarna, utan
även arbetsgivarna. Vi har ett
gemensamt ansvar att ständigt
förbättra och utveckla arbetsmil
jön – och det ansvaret vill vi fort
sätta att ta.

Så får du koll
på arbetslivet
SKOLINFORMATION På arbetslivs

koll.se finns material och filmer
som på ett enkelt sätt förklarar
hur vår arbetsmarknad fungerar.
Den drivs genom Arena Skolin
formation, som är en del av Are
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nagruppen och där IF Metall till
sammans med övriga fack inom
LO, TCO och Saco deltar i att ta
fram materialet.
Syftet med arbetslivskoll.se
är att via lärare ge ökade kun
skaper om hur arbetsmarknaden
fungerar bland elever på gymna
siet. Men det passar också bra
att använda för den som är ny på
arbetsplatsen eller i det fackliga
uppdraget.
I en av filmerna medverkar
IF Metalls medlem Emilia Töyrä
där hon berättar om arbetsplats
olyckan under sitt jobbpass i gru
van och om hur viktigt det är med
en säker arbetsmiljö.

Det är rimligt med
avdragsgill fackavgift

Tomas With.

EKONOMI För att den svenska
modellen ska bestå krävs att
både arbetsgivare och fack är
starka. Vi behöver vara bra or
ganiserade och fler behöver vara
med i facket. Ett skatteavdrag på
fackavgiften är rimligt då arbets
givarna redan har avdragsrätt.
– Att regeringen återinför
skatteavdraget på fackförenings
avgiften är en facklig seger. IF
Metall har länge drivit det kra
vet, säger Tomas With, vice för
bundsordförande i IF Metall.
Arbetsgivarna har hela tiden
haft kvar avdragsrätten för med
lemskap i arbetsgivarorganisa

Vill du visa din fackliga vardag?
Vi letar efter klubbar, personer eller
avdelningar som vill ta över vårt konto
några dagar. Om du är intresserad
eller vill veta mer, hör av dig till
info@ifmetall.se.

tioner, men fackets medlemmar
fråntogs den rätten av den bor
gerliga regeringen 2007.

IF Metall stöder
rohingafolket

UTLAND Tusentals människor

Facebook.com/
ifmetall
Twitter.com/
ifmetall
Instagram.com/
ifmetall

inom folkgruppen rohingyer flyr
från militärens övergrepp i
Burma. Bland flyktingarna är
70 procent kvinnor och barn.
Nu skänker IF Metall 10 000
kronor till Olof Palmes interna
tionella center. Deras insamling
Trygga platser ger stöd för att
skapa trygga platser och bygga
skolor för barnen som bor utanför
flyktinglägren, dit ingen annan
hjälp når.
IF Metalls bidrag är ett stöd
till rohingyafolket, framför allt
till alla de barn som drabbas i den
akuta situationen. Läs mer om in
samlingen på palmecenter.se

Stort steg
för jämställdheten
JÄMSTÄLLDHET

IF Metalls
största kol
lektivavtal,
Teknikavta
let, har nu
en helt jäm
ställd för
handlings
Anna Jensen Naatikka.
delegation.
Hälften kvinnor, hälften män.
– Det här visar att målmedve
tet och systematiskt jämställd
info 8/2017

Samhalls kollektivavtal i siffror
AVTAL Det nya kollektivavtalet

för anställda inom Samhall ger
löneökningar på 7,1 procent över
en treårsperiod.
Det gäller från och med den
1 oktober.

hetsarbete lönar sig, säger Anna
Jensen Naatikka, IF Metalls för
bundssekreterare.
IF Metall har tydliga jäm
ställdhetsmål. I förbundets hand
lingslinjer, som bestämts av kon
gressen, står att IF Metall ska
öka andelen kvinnor i beslutande
och rådgivande organ. Det ska
ske genom att stödja, motivera
och öka utbildningsinsatserna.
– En jämställd delegation för
Teknikavtalet är ett viktigt steg
på vägen, säger Anna Jensen
Naatikka.

Grattis Dagens
Arbete 20 år

FACKLIG PRESS Dagens Arbete är

tidningen som dimper ner i brev
lådorna tio gånger per år hos alla
medlemmar i IF Metall.
– Vi är så stolta över vår tid
ning! Stolta över den goda och
viktiga journalistik som redak
tionen levererar, säger Anna
Jensen Naatikka, IF Metalls för
bundssekreterare och ordförande
i Dagens Arbetes styrelse.
DA har nominerats till Guld
spaden åtta gånger och vunnit
två. I år blev det två priser vid
Fackförbundspressens gala, för
granskningen av Afa Försäkring,
och för berättelsen om Gustaf Sep
pelin Solli som skadades i kalk
ugnsolyckan på SSAB i Luleå.
– Dagens Arbete är helt enkelt
omöjlig att inte skryta om. Varmt
grattis till vår viktiga 20-åring.

info 8/2017

På ifmetall.se kan du se två
filmer där IF Metalls avtalssekre
terare Veli-Pekka Säikkälä och
förhandlingsombudsman Leena
Kyhlros berättar mer om detaljer
na i avtalet.

info
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Målmedvetet och
systematiskt
arbete
för jämställdhet
lönar sig
Reza Shahabi är ledare för bussfacket i Irans huvudstad Teheran och sitter fängslad sedan
länge. Nu kräver IF Metall och flera andra förbund att han omedelbart ska friges.

Frige de fängslade fackliga ledarna
UTLAND IF Metall kräver i ett
gemensamt uttalande med Kom
munal, Transport och LO att
den iranska regimen omedelbart
friger den fackliga ledaren Reza
Shahabi och samtliga andra fack
liga och politiska aktivister som
sedan länge sitter fängslade för
sin verksamhet.
Reza Shahabi är ledare för
bussfacket i den iranska huvud
staden Teheran. Han och andra
fackliga och politiska aktivister
har förföljts, fängslats och ankla
gats för ”konspirationer mot den

nationella säkerheten” och ”upp
vigling mot regeringen”.
– Det enda de har gjort är att
arbeta för att förbättra sina ar
betsvillkor, säger IF Metalls för
bundsordförande Marie Nilsson
i ett brev till presidenten.
– Fängelse och tortyr strider
mot allt vad mänskliga rättig
heter står för.
Läs mer på Industri All Glo
bal Unions hemsida, industriallunion.org, och agera genom att
skriva på en lista för frigivande
av de fackliga aktivisterna.

Nytt medlemsvärde varje månad

ifmetall.se/medlemskort

Upptäck exotiska resmål
som Kuba och Dubai eller
favoriter som Grekland och
Kroatien. Med LO Mervärde
får du alltid minst 800 kr
rabatt per bokning på charterresor med Apollo. Läs
mer på apollo.se/lo.
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Skynda
långsamt
när ni
bildar klubb
Från ingen facklig närvaro alls till en fullfjädrad
IF Metall-klubb på bemanningsföretaget Ranstad i
Stockholms län.
Vi ställde fem frågor till Kristian Lindström, som
i dag är klubbens ordförande.

Varför bestämde ni er för att starta
klubb och hur gick det till?
– Jag var ensamt avdelningsombud på
våra över 700 medlemmar i Stockholms
län. Man klarar av att möta medlem
marnas behov bättre om man är fler.
– Jag fick mycket stöd av avdelning
en. Vi började med att helt enkelt gå
runt på golvet och höra oss för om vilka
som skulle kunna tänka sig att bli för
troendevalda. Bara den processen tog
över ett år. Inom bemanning gäller det
ju att hitta personer som tänker sig en
framtid inom företaget och inte försvin
ner direkt. Under den här tiden passade
jag på att skaffa mig den utbildning jag
behöver. Utbildning är viktigt för att
kunna komma igång på rätt sätt.

och kunna förhandla med oss direkt på
plats i stället för att behöva boka en
upptagen ombudsman varje gång. Ar
betsgivaren fick kortare ledtider och en
smidigare administration.

Hur reagerade arbetsgivaren på ert initiativ att starta klubb?
– Positivt. De ville ha facklig närvaro

Vilka förbättringar för medlemmarna har
det blivit sedan klubben kom till?
– Nu får de regelmässigt den informa

Hur gjorde ni för att få fler att engagera
sig?
– Här är det fotarbete som gäller. Inget
annat duger. Att gå runt och prata med
folk på golvet och höra sig för. Man
får ha i bakhuvudet hela tiden om per
sonen man träffar skulle kunna tänka
sig att bli, och passa som, förtroende
vald.
– Den processen pågår hela tiden,
från det att de nyanställda får facklig
introduktion.

Kristian Lindström
började som avdelnings
ombud på Ranstad 2013.
Innan dess fanns ingen
facklig närvaro alls på
företaget. I dag har Ran
stad i Stockholms län en
fullfjädrad klubb med hög
organisationsgrad.

tion de behöver om sitt medlemskap och
sina rättigheter.
– Dessutom finns vi i klubben lätt
tillgängliga för den som har frågor eller
misstänker att något är fel. De behö
ver inte heller vara oroliga för att missa
olika tidsgränser för att det tar tid att få
till en förhandling.
Vad är det viktigaste ni har lärt er under
processen att bilda klubb?
– Att låta det ta tid och skynda lång
samt. Det blir mycket bättre då. Jag och
de andra har fått mycket stöd från av
delningen som bromsat oss när vi velat
springa iväg.
– Ett bra tips är att satsa på att den
blivande klubbstyrelsen får den utbild
ning som behövs på ett tidigt stadium.
Det blir så mycket lättare när det blir
rätt från början.
lisa.wernstedt@ifmetall.se

Vill du ha fler tips på hur man bildar klubb? Kolla in tidningens mittuppslag!

