
Många tyckte mycket runt fikabordet. 
Lasse Andersson bestämde sig för att 
göra något. Det blev starten på en ny 
klubb.  sidorna 6–7

Tillsammans skapar  
vi bättre villkor

info
TIDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA I IF METALL
9/2018



2 info 9/2018  

Industriarbetarna behöver finnas 
på alla nivåer inom politiken, 
tycker Simon Petersson.

” Våra perspektiv  
behövs i politiken”
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Jag får ibland frågan om varför 
facket ska bry sig om politik. Det 
enkla svaret är att arbetsgivarna gör 
det.

LO:s samarbete med Socialdemo-
kraterna debatteras ständigt. Att 
Svenskt Näringsliv stödjer de bor-
gerliga partierna pratas det inte lika 
mycket om. Men så är det. Även i 
politiken kämpar arbetsmarknadens 
parter om inflytande.

Det är facken och arbetsgivarna som 
i förhandlingar ska bestämma löner 
och villkor på den svenska arbets-
marknaden. Men politiken styr över 
många frågor som är viktiga för 
oss. Dit hör trygghetssystem som 
sjukförsäkringen och a-kassan – och 
så klart LAS, lagen om anställnings-
skydd.

Därför behöver vi politiker som för-
står industriarbetarnas verklighet. 
Som inser att Sveriges välfärd är be-
roende av industrins exportinkoms-
ter. Och att industrins framgångar 
är beroende av en välfärd som håller 
hög kvalitet. 

Rösta på någon som vet – en indu-
striarbetare. Det var vårt budskap  
i valrörelsen. Nu är valet över och  
IF Metallare över hela landet har bli-
vit folkvalda till riksdag, kommuner, 
landsting och regioner. 

Nu kan de göra skillnad i politiken, 
på ett sätt som gynnar industriarbe-
tarna. Och nu kan industriarbetare 
i hela landet ta kontakt med just 
sin politiker för att driva våra krav 
vidare. Målet är en stark industri 
och en trygg välfärd.

Vi ska göra 
skillnad  
i politiken

Marie  
Nilsson
förbunds-

ordförande  
i IF Metall 

Som fackligt förtroendevald är Simon 
Petersson van att påverka medlem-
marnas villkor. Nu är han nyvald 
ledamot till Emmabodas kommun-
fullmäktige och ser möjligheter att 
göra skillnad både i företagsklimat 
och människors vardag.

– Jag har förväntningar om att få på-
verka i människors vardag. Vill man det 
så finns helt enkelt inget bättre forum 
än politiken, menar han.

Industriarbetarnas perspektiv behövs
Simon Petersson är en av alla de  
IF Metallare som fick väljarnas förtro-
ende i valet. Han menar att industri-
arbetarnas perspektiv behövs på alla 
nivåer i politiken, såväl lokalt som na-
tionellt. Lokalt framhåller han omsor-
gen om våra barn och äldre som viktig. 
På riksplanet handlar det om allt från 
omställning till energipolitik. 

– Energifrågor är superviktiga för 
industrins konkurrenskraft. I en lands-
bygdskommun fattar man inga beslut 
om stora strukturella reformer, men 
behovet av välfärd är alltid stort hos in-
dustriarbetarna.

Vill se företag växa
I sin egen kommun vill han utveckla fö-
retagsklimatet. När kommuner rankas 
hamnar Emmaboda nästan sist i det 
avseendet, och det vill Simon Petersson 
ändra på.

– Det ska finnas förutsättningar att 
växa. Det är mitt ansvar som politiker. 
Vi behöver företag som växer och frodas. 
Det är bra för sysselsättningen och väl-
färden.

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare
En kommun är även arbetsgivare i stor 
utsträckning, och där kan man på mer 
konkreta sätt påverka personalpoliti-
ken. 

Inom äldreomsorgen jobbar kommu-
nen enligt vad de kallar Emmaboda-
modellen, vilken utgår från individens 
behov och förutsättningar. Den uppskat-
tas av både personal och de äldre. Simon 
Petersson vill ha en nära dialog med 
facken om hur de anställdas villkor kan 
stärkas.

– Vi socialdemokrater driver frågan 
om att de som jobbar inom Kommunals 
områden ska ha rätt till arbetskläder, 
exempelvis inom hemtjänsten och på 
äldreboenden.

daniel.k.hermansson@ifmetall.se

Dags för nästa val 
I maj 2019 är det val till Europapar-
lamentet. Det som beslutas i EU har 
stor betydelse för svensk industri och 
välfärd. Därför börjar IF Metall nu 
förbereda för en ny valrörelse.

Simon Petersson vill påverka medlemmars villkor både i jobbet och samhället, här med Pavlos Petrakos.
Foto detta uppslag: Kristina Wirén
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– I stället för att gnälla får ni vara 
med och se hur det går till, sa jag, 
berättar Mattias Rydin. 

Han är huvudskyddsombud och 
ledamot i klubbstyrelsen på Nimo-
verken AB i Hova, där klubben 
lyckats få även yngre att ta fackliga 
uppdrag.

Insikten har funnits ett tag, om att det 
måste bli föryngring. Vägen dit har gått 
genom öppenhet, nya sätt att tänka och 
styrelsemöten med diskussioner där det 
är högt i tak.

Lotta Wahlström har varit klubbord-
förande i fem år, men det fackliga enga-
gemanget går långt tillbaka. För henne 
är det självklart med ledord som rätt-
visa och solidaritet. Hon inser dock att 

den yngre generationen både tänker och 
uttrycker sig annorlunda. Det är ofta 
individen snarare än kollektivet som är 
utgångspunkten. 

Lyckad låglönesatsning
Vid ett bord i arbetsplatsens matsal sit-
ter några av klubbstyrelsens ledamö-
ter och berättar om sitt fackliga arbete. 
Bland det som prioriteras märks löne-
system, arbetskläder och psykosocial 
arbetsmiljö. Frågor som givetvis är lätt-
are att hantera om flera hjälps åt. Något 
som tagits emot väl är till exempel den 
låglönesatsning som klubben lyckats 
driva igenom.

– Det är väldigt tryggt att ha Lotta 
som ordförande. Hon är så kunnig och 
har hon inte svaret så tar hon reda på 

det. Men hon har sagt att någon annan 
gärna får ta över, säger Joakim Rang, 
28 år, ledamot i klubben och studiean-
svarig.

– Jag delar gärna med mig, säger 
Lotta Wahlström och ler.

Men det är tydligt att de andra gärna 
ser att hon stannar på sin post ett tag 
till.

Strävat efter fler unga
Då Lotta Wahlström, i likhet med 
många andra klubbordförande inom  
IF Metall, passerat sin 50:e födelsedag 
har hon medvetet strävat efter en för-
yngring av styrelsen. Och det har lyck-
ats bra. Det målmedvetna arbetet har 
resulterat i påfyllning med ledamöter i 
både 20- och 30-årsåldern. 

Yngre tar plats  
i det fackliga 
arbetet

Det är inte bara en som bestämmer var skåpet ska stå utan det gäller att samarbeta och släppa fram de 
yngre och deras idéer. Det är Lotta Wahlström och Mattias Rydin överens om.

Joakim Rang och Mattias 
Rydin tycker det är skönt 
att kunna luta sig mot 
Lotta Wahlström eftersom 
hon är kunnig och har lång 
erfarenhet.



info 9/2018 5

Som Tobias Axelsson, 26 år, som är 
vice ordförande i klubben.

– Det är kul att se att folk blir glada 
när man åstadkommit något bra, säger 
han.

Mattias Rydin är 33 år men har va-
rit fackligt aktiv nästan lika länge som 
Lotta Wahlström, det vill säga längre 
än tio år. Han är även regionalt skydds-
ombud och får insyn i hur det ser ut på 
and ra arbetsplatser och kan ta med sig 
de erfarenheterna i styrelsearbetet på 
den egna arbetsplatsen. 

Svårare att värva
Organisationsgraden på företaget är 
hög, samtliga tillsvidareanställda är 
medlemmar. I takt med att nya börjat 
arbeta har de successivt blivit värvade. 

Lotta Wahlström tycker att det har bli-
vit lite svårare att förklara varför det är 
viktigt att vara med.

– Jag tror inte att de som är unga nu 
hör om det hemma på samma sätt läng-
re, säger hon.

Viktigt med utbildning
Utbildning är viktigt för att lyckas med 
det fackliga uppdraget, alla i klubbsty-
relsen har gått Agera. Nyligen gick Mat-
tias Rydin och Lotta Wahlström en ut-
bildning i avancerad förhandlingsteknik 
med IF Metalls förbundsjurist Darko 
Davidovic.

– Det var suveränt och skapade ett 
väldigt driv, säger Mattias Rydin.

– Tidigare var det enbart företagets 
representanter som förde protokoll vid 

förhandlingar, bara en sådan sak. Nu 
gör vi det själva och det har gjort jätte-
stor skillnad när vi kan hänvisa till vad 
som tidigare sagts, säger Lotta Wahl-
ström.

ingela.hoatson@ifmetall.se

Lottas tips …
… för föryngring av facket
4  Våga tänka nytt, fråga hur de yngre 

tänker. 
4  Ge stöd i uppdraget.
4  Bjud in engagerade yngre till styrel-

semöten, kanske tar de steget att 
vara med.

4  Satsa på utbildning.

Foto detta uppslag: Stefan Svensson
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Nystartad klubb gav lyft 
för löner och arbetsmiljö
Lönerna var låga och det var svårt att behålla personalen. Lasse Andersson 
var en av dem som hade åsikter på fikarasterna. Till slut bestämde han sig för 
att i stället göra något åt det han inte var nöjd med och startade en klubb. 

Efter knappt två år har klubben på Vida i Falun både lyckats höja lönerna 
och få igång ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Nyckeln ligger i kunskap. Det är Lasse 
Andersson, numera klubbordförande, 
övertygad om. Och det var så allt bör-
jade.

– Jag hade varit med vid lönerevisio-
nen på företaget tillsammans med Kent 
Mohlin, ombudsman på avdelningen  

IF Metall Dalarna. Jag blev impone-
rad av allt det han kunde. Han peppade 
mig, tyckte vi borde starta klubb, berät-
tar Lasse Andersson.

Trots uppmuntran tvekade han inför 
uppgiften.

– Jag kände mig osäker. Samtidigt 

var jag ju en av de där som satt i fika-
rummet och hade en massa åsikter. Till 
slut kände jag att jag måste göra något i 
stället. Jag vill hjälpa, det är en driv-
kraft för mig. Så jag ringde till Kent och 
berättade att jag ville komma igång med 
en klubb. Det är faktiskt sällan jag har 
hört någon bli så glad!

Stöd från avdelningen
När beslutet var fattat gick det snabbt. 
Kent Mohlin fungerade som mentor för 
Lasse Andersson och avdelningen fanns 

Fackligt arbete ska inte vara ett enmansrace, tycker Lasse Andersson, och jobbade för att få fler med i styrelsen. – Det var viktigt att få med personer som verk-
ligen ville, berättar han. På bilden från vänster: Per Nilsson, Lasse Andersson, Anders Frid och Mikael Bäcke i klubbstyrelsen. Johan Smedh saknas på bilden. 

Foto detta uppslag: Henrik Hansson
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där som stöd. Fler engagerade sig i klub-
ben, organisationen kom på plats.

– Det var viktigt att få med personer 
som verkligen ville. Nu har vi blivit fem. 
Sen startade utbildningskarusellen. Vi 
vill att alla i den nya styrelsen ska ha 
gått IF Metalls utbildningar. Det är inte 
helt klart än, men vi har en utbildnings-
plan som rullar.

Höjda löner var den nya klubbens för-
sta stora satsning. Lönerna på företaget 
var låga, en av anledningarna till att det 
var svårt att behålla personal.

– Vi gjorde en kartläggning. Hur såg 
det ut och vad kunde vi göra? Allt det vi 
suttit i fikarummet och pratat om tidi-
gare. 

– Vi lyckades förklara för arbets-
givaren att vi behövde få upp lönerna 
för att behålla folk och kunna anställa 
nya. Arbetsgivaren lyssnade och tog till 
sig – och vi lyckades förhandla upp lö-
nerna. 

Lönesystem är nästa steg
Nu när arbetsgivaren har en motpart 
att förhandla med kan det långsiktiga 
arbetet med lönerna fortsätta framåt.

– Nästa steg är att ta fram ett löne-
system. Jag och vice ordförande i klub-
ben har varit på utbildning i lönesystem 
och snart ska vi börja förhandla, berät-
tar Lasse Andersson.

Även arbetsmiljöarbetet har fått ett 
rejält lyft sedan klubben drog igång sitt 
arbete.

– Först och främst gällde det att hitta 
skyddsombud med ett verkligt intresse. 
De skickades sedan iväg på utbildning. 
Vi röstade också in dem i styrelsen för 
att få ett nära samarbete. Det har lett 
till att alla i styrelsen är engagerade i 
arbetsmiljöfrågorna, säger Lasse An-
dersson.

Fler medlemmar
I takt med att löner, villkor och arbets-
miljö blivit allt bättre på Vida har klub-
ben kunnat öka organisationsgraden. 
Med några få undantag är numera alla 
medlemmar i IF Metall.

– De ser att vi gör skillnad. Vi får 
också mycket frågor, om allt från lön och 
arbetsmiljö till försäkringar och karens-
dagar. Tack vare utbildningarna och 
med avdelningens hjälp kan vi svara 
och stötta medlemmarna, säger Lasse 
Andersson.

anna.sjogren@ifmetall.se

Lasses tips för nybildade klubbar
4  Utbildning – viktigast av allt.  

Man måste veta vad man pratar om 
och för att få mer kunskap är utbild-
ningar bästa vägen. Lägg upp en plan 
för det.

4  Samverkan med arbetsgivaren. Det är 
bättre än att tjafsa och bråka och gå 
till angrepp. 

4  Var påläst. Då bottnar du och behöver 
inte höja rösten.

4  Ha tålamod, processer har sin gång. 
Gör rätt från början även när det 
känns tidskrävande.

4  Sätt mål för klubbens arbete och stra-
tegi för att nå dit. Kör inget enmans-
race!

4  Sätt en ordning för hur beslut ska fat-
tas, undvik korridorsförhandlingar.

4  Lyft blicken, se alltid helheten och 
medlemmarnas bästa. 

Lasse Andersson (bilden) fann en mentor i Kent Mohlin, ombudsman på IF Metall Dalarna. Avdelningen 
var ett stort stöd när den nystartade klubben kom igång med sitt arbete.
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För företagen har det inneburit ökad 
produktivitet, för samhällena en 
stabilare ekonomi. Men för männi-
skorna som drabbats har det innebu-
rit att de kunnat fortsätta leva. Efter 
14 år är nu IF Metalls biståndsprojekt 
mot hiv och aids avslutat. 

2004 sjösatte dåvarande Metall projek-
tet Swedish Workplace HIV and AIDS 
Programme (Swhap) tillsammans med 
Näringslivets internationella råd. Må-
let var att stötta industriarbetare på 
svenska företag i en rad afrikanska län-
der. Projektet har vuxit och omfattar nu 
hundratals företag i elva länder. Enbart 
under 2017 omfattade programmet över 
30 000 anställda.

Hiv och aids drabbar människor i 
synnerhet under de mest produktiva 
åren i livet, så frågan har alltid handlat 
om arbetslivet. 

Med tidig upptäckt och rätt behand-
ling kan den som smittats leva ett så 
gott som normalt liv. 

Bromsmedicin och behandling
– Det är vad programmet har riktat in 
sig på, berättar Anna Jensen Naatikka, 
IF Metalls förbundssekreterare och le-
damot i Swhaps styrelse, och fortsätter:

– Förut kunde många inte arbeta 
kvar, antingen på grund av diskrimine-
ring eller för att sjukdomen gjorde det 
omöjligt. Bromsmediciner och behand-
ling gör att människor kan stanna kvar 
på jobbet, fortsätta försörja sina familjer 
och leva vidare.

På de arbetsplatser som ingått i pro-
grammet har antalet drabbade av hiv 
minskat rejält. Bland de som en gång 
testat negativt är det få som längre fram 
testar positivt. Och det påverkar även 
familj och vänner.

– För att bryta stigmat om hiv och 
aids har det varit viktigt att chefer och 
de fackliga representanterna har gått 
och gjort de första testerna tillsammans. 
Hiv/aids är mycket lättare att bekämpa 
när människor pratar öppet om det, för-
klarar Anna Jensen Naatikka.

Lönsam satsning
Bonuseffekterna av projektet har varit 
många och påverkar hela arbetslivet. 
Ökad jämställdhet, arbete mot diskrimi-
nering och ett förbättrat samtalsklimat 
mellan arbetsgivare och fackföreningar 
har kommit med på köpet.

Vid årsskiftet löper Sidas finansie-
ring ut, men erfarenheterna av Swhap 
visar att satsningen är så lönsam att de 
flesta företag fortsätter att driva pro-
jektet även efter att projektpengarna är 
slut.

bjorn.friden@ifmetall.se

IF Metall räddar liv

Swedish Workplace HIV and AIDS 
Programme (Swhap) är ett lyckat projekt 
där företag, anställda och deras familjer 
samt hela samhällen i elva afrikanska 
länder är vinnare.
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På CH Industry ser man hellre möj-
ligheter än problem. Att Henrik Graff 
Andersson använder rullstol säger 
också ganska lite om hans förmåga 
att punktsvetsa. Därför har han nu en 
tillsvidareanställning efter praktik på 
sex månader.

– Jag trivs jättebra, säger Henrik Graff 
Andersson, som behöver rullstol för av-
lastning och vid längre förflyttningar. 

Det har krävts mycket små modi-
fieringar av arbetsplats och truck för 
att Henrik Graff Andersson ska kunna 
jobba som alla andra som inte använder 
rullstol.

– Står något i vägen för rullstolen så 
behövs sällan mer än en lätt knuff för 
att jag ska ta mig förbi, menar han.

Väldigt ofta är det just formuleringen 
”rullstol vid långa förflyttningar” i me-
ritförteckningen som avskräcker vissa 
arbetsgivare. Men inte här på legotill-
verkaren i Eskilstuna.

Under gymnasietiden på industritek-
niska programmet praktiserade Henrik 
Graff Andersson på både Volvo CE och 
Solö Mechanical Solutions. Senare prak-
tiserade han även som lärare i svenska 
för invandrare. 

– Men det var inte riktigt min grej, 
berättar han.

Praktik ledde till jobb
Samtal med bland annat Arbetsförmed-
lingen ledde så småningom fram till där 
han nu jobbar.

– Jag borrar, gängar, punktsvetsar, 
kör truck och vid behov rycker jag in vid 
CNC-maskinerna.

Arbetskamraten och huvudskydds-
ombudet Lennart Eriksson som jobbat 
på företaget sedan 1983 gillar öppenhe-
ten hos företaget.

– Det är jättebra att vi som företag 
kan hjälpa personer som har svårt att ta 
sig in på arbetsmarknaden.

– Och det är jag givetvis tacksam för, 

fyller Henrik Graff Andersson i.
Det finns i dagsläget ingen klubb på 

företaget. Men anslutningen till IF Me-
tall är nästan 100 procent och Henrik 
Graff Andersson gick med efter ett infor-
mationsmöte om medlemskapet.

– Jag tänkte det kunde vara bra. 
Känns tryggare.

Text och bild: Mikael Jeppe

Huvudskyddsombudet Lennart Eriksson tycker det 
är jättebra att företaget är öppna för att ge stöd 
till personer att komma in på arbetsmarknaden. 
Något som Henrik Graff Andersson glatt instäm-
mer i.

Här är Henriks  
rullstol inget hinder

Rullstolen är för till-
fället parkerad, den 
behövs vid längre 
förflyttningar och 
avlastning och inte 
när Henrik Graff 
Andersson punkt-
svetsar muttrar på 
plåtdetaljer.
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en härlig känsla att veta att man 
är bäst i Europa, säger Martin. 

IF Metall engagerar sig i täv-
lingarna inom industriyrken och 
motorbransch tillsammans med 
arbetsgivarna inom respektive 
bransch. Målet är att fler unga 
ska få upp ögonen för yrken inom 
industrin och motorbranschen.

Lär mer om facket 
via kortspel
MEDLEM  IF Metalls kortlek är ett 
kul sätt att lära 
sig mer om fack-
et. Varje kort 
har en fråga och 
svar om rättig-
heter, förmåner 
med mera, men fungerar såklart 
också som vilken kortlek som 
helst. Ett måste på varje fikabord! 

Beställ den i IF Metalls 
webbshop, artikelnummer IF169.

Avtalsrådet säger ja 
till ett tredje år 

AVTAL  Ett enigt IF Metalls av-
talsråd säger ja till det tredje 
avtalsåret. Ställningstagandet 
grundas på en bedömning av hur 
de ekonomiska förutsättningarna 
har utvecklats.

– Nuvarande avtal ger IF Me-
talls medlemmar fortsatta reala 
löneökningar. Detta sker paral-
lellt med att sysselsättningen 
ökar och arbetslösheten sjun-

ker. De senaste åren har också 
svensk industri stärkt sina po-
sitioner och industrins investe-
ringar har ökat, sade IF Metalls 
avtalssekreterare Veli-Pekka 
Säikkälä och fortsatte:

– Dessutom har medlemmars 
möjlighet till deltidspension ökat 
och ett ytterligare steg tas under 
avtalsåret 2019.

Nästa nummer  
av Info
INFORMATION  
Nummer 10 av 
tidningen Info 
når IF Metalls 
förtroende-
valda den 11 
december.

Medlem  
värvar medlem
MEDLEM  Värva 
en ny medlem via 
hemsidan under 
2018 och du belö-
nas med två bio-
biljetter. Kampanjen pågår hela 
året och målet är att värva 2 000 
nya medlemmar via medlemskap 
på hemsidan.

Säker hantering  
av farliga ämnen

ARBETSMILJÖ  I EU-projektet 
Kampanjen om säker hantering 
av farliga ämnen är huvudsyftet 

Ett år av #metoo 
har stärkt kampen
METOO  Det är 
nu över ett år se-
dan alla vittnes-
mål om sexuella 
trakasserier och 
kränkningar bri-
serade över hela 
världen under 
namnet #metoo. I en stor artikel 
i Dagens Nyheter intervjuas för-
bundsordförande Marie Nilsson 
om IF Metalls arbete.

– Ett år med #metoo har 
stärkt kampen mot sexuella tra-
kasserier och kränkningar, även 
i industrin. Jag är fast besluten 
att #metoo ska leda till varaktig 
förändring. Tillsammans med ar-
betsgivarna ska vi skapa arbets-
platser som är inkluderande för 
alla – inte minst för unga kvin-
nor. Vårt arbete fortsätter.

Stopp! är namnet på IF Me-
talls skrift med verktyg för ett 
aktivt arbete mot sexuella tra-
kasserier och kränkningar på 
arbetsplatsen. Finns att beställa 
i IF Metalls webbshop.

Martin tog guld  
vid Yrkes-EM

YRKES-EM  Trots hård konkur-
rens vid Yrkes-EM i Budapest 
lyckades industrielektrikern 
Martin Linde löw kamma hem en 
guldmedalj. 

– Det känns fantastiskt! Det är 

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

Fler Motorbranschcollege
UTBILDNING  Fordonsprogrammet på  
Lars Kagg-gymnasiet är den femte sko-
lan som certifieras som Motorbransch-
college. 

Skolan har granskats utifrån flera 
kvalitetsparametrar, bland annat ele-

vernas prestationer och nöjdhet, lärarnas 
kompetens och branschens omdöme om 
utbildningen.

Bakom Motorbranschcollege står 
Motor branschens Arbetsgivareförbund 
och IF Metall.

Många tyckte mycket runt fikabordet. Lasse Andersson bestämde sig för att 
göra något. Det blev starten på en ny 
klubb.  sidorna 6–7

Tillsammans skapar  
vi bättre villkor
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att höja medvetenheten om de 
risker som farliga ämnen utgör 
på arbetsplatsen. Det ingår också 
att skapa en riskförebyggande 
kultur.

Nu finns också Kemihjälpen, 
en sida med praktisk information 
och ett lättsamt quiz om kemika-
liehantering. Läs mer på prevent.
se/kemihjalpen. Där kan du också 
läsa mer om den tävling som på-
går och vars syfte är att visa på 
bra praktiska exempel. Var med 
och tävla! Bidrag ska vara inne 
senast den 16 december 2018.

Skyddsombuden 
firades med tårta
ARBETSMILJÖ  
Den 24 okto-
ber var det 
skyddsombu-
dens dag och 
då hyllade  
IF Metall sina 
cirka 10 000 
skyddsombud. De utgör ryggra-
den i arbetet för en bättre och 
mer säker arbetsmiljö. 

I avdelningen IF Metall Östra 
Småland firade man dagen med 
tårta för alla deltagarna på sin 
utbildning i Hållbart arbete. 
Under två dagar utbildade sig 
skyddsombud, klubbordförande 
och jämställdhetsansvariga i 
frågor om arbetsmiljö, jämställd-
het och att förebygga sexuella 
trakasserier samt generellt om 
hållbart arbete.

Skyddsombudens dag inföll 
under den europeiska arbetsmiljö-
veckan då IF Metall lanserade sin 
egen arbetsmiljökampanj Sånt 
som händer. Läs mer om den på 
ifmetall.se/santsomhander.

”Jag är fast 
besluten 
att  
#metoo 
ska leda 
till var-
aktig för-
ändring.

EU-regler som räddar liv
ARBETSMILJÖ  Dieselavgaser på 
arbetsplatser är orsaken till att 
många männi skor far illa och dör 
på jobbet där det inte finns några 
regler om diesel. Tack vare poli-
tiskt engagemang inom EU finns 

nu nya restriktioner och hårda 
regler för gränsvärden om diesel-
användning på arbetsplatser. Ett 
aktivt arbete i EU spelar roll och 
nästa år har vi möjlighet att rösta 
i valet till Europaparlamentet.

Ansvariga för jämställdhet i möte
JÄMSTÄLLDHET  Verksamheten för 
2019 stod högst på dagordningen 
när de jämställdhetsansvariga 
från IF Metalls avdelningar träf-
fades.

– Det är verkligen ett aktivt 
och engagerat gäng där största fo-
kus ligger på verkstad för en ökad 
jämställdhet, berättar Fanny 
Högrell, IF Metalls organisations-
enhet.

Grunden för en ökad jämställd-
het handlar om utbildning och 

ökad kompetens. Först då är det 
möjligt att ändra attityder och in-
vanda mönster. 

Och IF Metall har lagt en bra 
grund.

– Alla våra avdelningar utom 
en har nu gått jämställdhets-
utbildning, säger Fanny Högrell.

IF Metalls arbete för ökad jäm-
ställdhet har också uppmärksam-
mats utanför organisationen. För-
bundets arbete är nominerat till 
Svenska Jämställdhetspriset. 

Ansvarig utgivare  Åsa Märs, 08-786 82 23
Redaktion  Maria Bergqvist, Björn Fridén, Daniel Hermansson, Ingela 
Hoatson, Annette Lack, Anneli Muñoz Elvelin, Åsa Petersen, Jesper 
Pettersson, Anna Sjögren, Annika Tripke-Lund, Lisa Wernstedt 
Telefon 08-786 80 00 (växel)  •  E-post info@ifmetall.se
Layout Inger Lernevall  •  Tryck Sib-Tryck Holding AB
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Kom ihåg att tipsa medlem-
marna om att besöka lomer-
varde.se och se vilka rabat-
ter som medlemskortet och 
det fackliga medlemskapet i 
IF Metall erbjuder.

Läs mer på lomervarde.se. 
ifmetall.se/medlemskort

Nytt medlemsvärde varje månad

De jämställdhetsansvariga i IF Metalls avdelningar har träffats och diskuterat nästa års 
verksamhet.



hej! 
jag heter
digi taal.
jag har
bank-id och
ansöker via
ifmetall.se.

nu fick jag ett 
bekräftelsemejl.

smidigt!

välkomstpaket

månad

hej! 
jag heter 
anna lååg.
jag skickar 
min ansökan
till lokal-
avdelningen
med post.
blanketten 
hittar du hos
din avdelning 
eller klubb.

vi blir medlemmar 
i både fackförbund 
och a-kassa.

medlemskort
med massor 
av förmåner!

innehåller bl.a.
gruppförsäkring från 
folksam utan krav 
på hälsodeklaration.

medlemskapet gäller
från den 1:a  i månaden
du ansökt.

vid övergång mellan
fackförbund och a-kassor
gäller samma ansöknings-
blankett men man kryssar 
i rutan: övergång.
obs! vid analog ansökan
behöver du även en 
fullmakt.

läs mer på www.ifmetall.se
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