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Mycket av det som skett 
under mandatperioden 
hittills har handlat om re-

geringens insatser för att hantera 
pandemin. Bland annat stödet för 
korttidsarbete och en stärkt ar-
betslöshetsförsäkring.
 – På så sätt har det varit en stor 
skillnad mot finanskrisen, då den 
borgerliga regeringen inte lyssna-
de på industriarbetarna, menar IF 
Metalls vice förbundsordförande 
Tomas With.
 När Tomas With blickar framåt 
ser han att vi fortsatt behöver en 
regering som satsar på industrin 
och stärker industriarbetarna. 
Inte minst i klimatomställningen. 

Det krävs också en regering som 
kan leverera en trygg välfärd, 
bland annat en bra arbetslös-
hetsförsäkring och en mänsklig 
sjukförsäkring. Men han ser 
också behovet av organisatorisk 
egenmakt.
 – Vi behöver säkerställa vårt 
demokratiska inflytande framåt 
för att vara fria i vår partsmodell 
där politiker inte lägger sig i ge-
nom lagstiftning. Det kan handla 
om makten över lönebildningen 
och våra skyddsombud, men även 
över a-kassornas organisation. 
Annars kan politiska neddrag-
ningar försämra medlemsservi-
cen, säger Tomas With.

Vi behöver fortsatt 
politiskt inflytande
Efter en politiskt händelserik sommar är det dags 
att planera för valet 2022. Avdelningarna kommer 
att spela en viktig roll för att industriarbetarna ska 
få politiskt inflytande.
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Tomas With, IF Metalls vice  
förbundsordförande.  
Foto: Daniel Roos.

Besim Matoshi, IF Metalls valledare.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

På ifmetall.se/info kan 
du också se och höra 
Besim Matoshi berätta 
mer om varför IF Metall 
vill vara med och 
påverka.

Tips



Det blev inget extraval. Men 
det är bara ett år kvar till det 
ordinarie valet, så nu laddar IF 
Metall för valrörelse. För indu-
striarbetare behövs i politiken!
 Våra röster måste höras. 
Det har blivit tydligt i pande-
min. Korttidsarbetet räddade 
många jobb. Och den höjda 
a-kassan gjorde att de som 
trots allt blev arbetslösa kun-
de klara sin försörjning. Både 
korttidsarbetet och a-kassan 
var fackliga krav. Regeringen 
lyssnade på oss.
 Men det finns många utma-
ningar kvar att lösa. 
 – Vi kräver en mänskligare 
sjukförsäkring och en fortsatt 
stark a-kassa. 
 – Vi behöver möjligheter till 
vidareutbildning och omskol-
ning i industrins klimatom-
ställning. 
 – Skyddsombuden måste få 
fortsätta göra sitt viktiga jobb. 
 Det är bara tre av alla an-
ledningar till att vi tänker vara 
en tydlig röst i valrörelsen. 
Industriarbetarna får Sverige 
att funka. Och IF 
Metall sitter 
aldrig på 
läktaren. Vi 
är alltid med 
i matchen när 
våra villkor 

avgörs.

Vi laddar för 
valrörelse

Marie Nilsson, förbundsordförande
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Inflytande  
på alla nivåer
Den som leder IF Metalls val-
arbete är Besim Matoshi, ny på 
förbundskontoret men med lång 
erfarenhet av både fackligt arbete 
och lokalpolitik. Han betonar vik-
ten av lokalt och regionalt enga-
gemang och delaktighet i valarbe-
tet. Att man känner att den insats 
man gör spelar roll.
 – Förbundet kan vara ett stöd, 
men det är i avdelningar och på 
klubbar den stora förändringen 
kan ske, menar han.
 Under hösten kommer IF 
Metalls avdelningar därför ha 
workshopar för att ta fram val-
planer och formulera lokala och 
regionala krav. Målet är ett infly-
tande i kommuner och regioner. 

Där behövs industriarbetare som 
kan driva frågor om exempelvis 
öppettider i förskolorna och kol-
lektivtrafik i industriområdena.
 Valarbetet smygstartar nu i 
september med aktivitetsveckor. 
Då ska medlemmarna få tycka till 
om krispolitiken (se också sidor-
na 8–9) som genomförts under 
pandemin. Under 2022 blir sedan 
arbetet mer intensivt för att nå 
det stora målet: 
 – En starkare socialdemokra-
tiskt ledd regering som kan ge-
nomföra de reformer som krävs 
för att stärka industrin och med-
lemmarna. Det är bara de som 
har både kraften och viljan, säger 
Besim Matoshi.

text: 
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

Undrar du varför IF Metall har en facklig- 
politisk samverkan med Socialdemo kraterna?  
I denna skrift får du svaret. Beställ den i  
IF Metalls webbshop (artikelnummer: FP-005) 

eller ladda ned den på ifmetall.se/info.

Tips

Nu är det snart ett år kvar till valet – söndag 11 september 2022. IF Metall vill vara med 
och påverka vilka frågor som ska finnas på agendan de kommande åren.
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BLICK
FÅNGET

Temadagar om arbetsmiljö 
genom tiderna
Är du i närheten av Smedjebacken den 1–2 oktober? 
Då ska du passa på att besöka Ahlbäckdagarna som 
äger rum i Folkets hus i Smedjebacken. Det fullspäck-
ade programmet består av seminarier och kultur-
inslag på temat På liv och död – arbetsmiljön genom 
tiderna. Lördagens program är gratis och ingen anmä-
lan krävs. Då har du bland annat chans att höra Hele-
na Andersson, vice ordförande på Ovako Bar, berätta 
om fackets betydelse och skyddsombudens situation. 
Mer information finns på smedjebacken.se.

Gratis mensskydd:  
”Inget svårt beslut att fatta”
I samband med IF Metalls 
kampanj Ett MENSkligare 
arbetsliv i våras gick Meritor 
i Lindesberg i bräschen och 
införde gratis mensskydd. Vi 
ställde tre frågor till Tommy 
Kragh, förtroendevald på 
Meritor.
 Vad är bakgrunden till att ni  
nu erbjuder gratis mensskydd 
till personalen?
 – Det är en alltmer 
konkurrensutsatt värld och då vet vi att vi inte har 
råd att fortsätta försvåra för halva vår möjliga 
rekryteringsbas. Frågan väcktes av ett kontaktom-
bud och företaget ställde sig positiva till förslaget. 
Det är en liten kostnad i jämförelse med vad vi tjä-
nar på att vara en mer inkluderande arbetsplats.
 Vilka reaktioner har ni mött?
 – Mestadels positivt! Tyvärr har en av våra fem 
automater blivit stulen. Som kuriosa kan nämnas 
att fabriken redan på 80-talet införde liknande 
automater, men de togs så småningom bort  
eftersom de missköttes. Detta är ingenting som 
kommer att hända den här gången! Vi har varit 
mer öppna i frågan och varit noga med att förkla-
ra vikten av att inkludera alla på arbetsplatsen. 
 Är det några andra åtgärder som ni planerar  
för ett MENSkligare arbetsliv?
 – Inte i nuläget, men både arbetsgivare  
och facket ser gärna fler förslag från  
våra medar betare.

Läs mer
2021 var temat för internationella kvinno-
dagen Ett MENSkligare arbetsliv, då vi lyfte 
att mens är en arbetsmiljöfråga. Läs mer 
på ifmetall.se/menskligt.

Tips

Tommy Kragh, förtro-
endevald på Meritor  
i Lindesberg.

Ahlbäckdagarna har fått sitt namn efter valsverksarbetaren och 
konstnären Johan Ahlbäck som skildrade arbetslivet i sina tavlor. 
Här ”Den döde smörjaren” från 1934. 

Teknikavtalet  
– kommentarsboken 
Under vecka 34 startar distri-
butionen av kommentarsboken 
till Teknikavtalet IF Metall. Den 
skickas till klubbar och avdel-
ningsombud samt avdelningar-
na. Vid frågor om distributionen 
välkommen att kontakta  
info@ifmetall.se.
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Medlemserbjudande: 75 % rabatt och 50 GB extra surf hos Hallon
Hallon erbjuder dig som medlem och din familj 
75 procents rabatt på utvalda mobilabonnemang, 
utan bindningstid. Det ingår även 50 GB extra 
data när du tecknar ett nytt mobilabonnemang 
hos Hallon och all oanvänd data sparas till näst-
kommande månader.
 Rabatten gäller under fyra månader från 
nytecknande och omfattar både medlem och 
dennes familj. Gäller endast vid nytecknande av 
mobilabonnemang till och med den 31/10 2021 
och är ej kompatibelt med andra erbjudanden. 
Observera att erbjudandet ej går att teckna per 
telefon utan endast online. Läs mer och ta del av 
erbjudandet via LOmervärde.se.

Värva på andra  
språk – kinesiska
Nu finns foldern 7 bra anled-
ningar att vara med i IF Metall 
också på kinesiska. Du hittar 
den i webbshopen med artikel-
nummer OF-170-KIN. Foldern berättar kortfattat om 
de sju viktigaste anledningarna varför man ska vara 
medlem i facket. Förutom kinesiska finns foldern se-
dan tidigare på arabiska, engelska, polska och thai.
 För den som vill läsa mer om IF Metall och med-
lemskapet finns också Välkommen till IF Metall – nu 
på 13 olika språk! Du hittar dessa i webbshopen och 
på hemsidan.

Medlem i facket – på arabiska
Har du arbetskamrater som pratar arabiska och 
inte gått facklig utbildning? Nu finns chansen för 
dem att gå utbildningen Medlem i facket! Den 6–8 
oktober hålls en distansutbildning av Medlem i 
facket på arabiska. Anmälan 
görs till studieorganisa-
tören på klubben eller 
avdelningen, eller på 
ifmetall.se/distanskurs. 

På ifmetall.se/info finns också en film 
där IF Metalls förtroendevalde Abdirzak 
Bouzoubae berättar om facket på arabis-
ka och en information om kursen.

Brott låta barn se våld  
i nära relation
Den 1 juli 2021 träder flera nya lagar i kraft. 
Bland annat införs ett nytt brott, barnfridsbrott, 
som innebär att det blir straffbart att utsätta ett 
barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, 
såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. 
Straffet är fängelse i högst två år. För grovt 
barnfridsbrott döms till fängelse i lägst nio  
månader och högst fyra år. 

6-8 oktober 

 medlemskurs   

på arabiska

6-8 تشرين 
األول/ أكتوبر، 
باللغة العربيةدورة لألعضاء 



Förr om åren har IF Metall 
Norra Västerbotten fått 
arbeta mycket med ned-

läggningar av företag och med-
lemmar som förlorar jobben. Nu 
står avdelningen inför helt nya 
utmaningar. Med batteritillverka-
ren Northvolt i spetsen etablerar 
sig nya företag i Skellefteå, och 
många nya arbetstillfällen följer.
 – Nu vänder det. Det satsas i 
Skellefteå på ett sätt som aldrig 
tidigare skådats. Det är skönt att få 
jobba med något som är så positivt 
för hela regionen, säger Jimmy 
Faltin, avdelningsordförande.

Avdelningen växer
Bara på Northvolt kommer det när 
allt är i gång att vara cirka 2 500 
personer i produktionen, inom IF 
Metalls område. Men potentiellt 

kan avdelningen fördubbla sitt 
medlemsantal inom fem–sex år, 
tror Jimmy Faltin.
 – Jag är glad att vi redan tidi-
gare lagt mycket fokus på orga-
nisering. Vi måste jobba på ett 
begåvat sätt och skapa en norm: 
här på Northvolt är vi medlemmar 
i facket.
 Det personliga mötet är även 
fortsatt det mest effektiva sättet 
att organisera, anser Jimmy Fal-
tin. Enligt överenskommelse med 
Northvolt får IF Metall hålla en 
facklig introduktion när företaget 
har sin introduktion.

Når ut digitalt
Men även nya kanaler krävs för 
att nå ut. Förbundskontoret stöt-
tar med digitala annonser riktade 
geografiskt och mot utvalda yrken 

Organisering står högt på agendan för IF Metall 
Norra Västerbotten när en mängd nya arbetsgivare 
kommer till regionen. Personliga möten varvas 
nu med digital medlemsvärvning och samarbeten 
inom och utom organisationen när avdelningen 
växlar upp.
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Uppdaterad 
värvningsbroschyr
7 bra anledningar att vara med 
i IF Metall finns nu översatt till 
fem språk. Översättningarna är 
kompletterade med ett stycke 
om den svenska modellen. 
Beställ den genom IF Metalls 
webbshop: 
ifmetall.shop.
strd.se under 
rubriken 
Organisera 
mera.

Tips

Det handlar inte bara om att värva med-
lemmar, avdelningen ska även bygga en 
helt ny organisation. 
 – Många som börjar jobba här har bak-
grund i andra förbund. De vill bli fackligt 
aktiva och dem måste vi självklart ta hand 
om, säger Jimmy Faltin.

Nya verktyg 
kompletterar i 
organisering runt 
Northvolt
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och intresseområden.
 – Självklart måste vi arbeta 
med digital marknadsföring för 
att nå potentiella medlemmar via 
exempelvis sociala medier och 
Google. Vi ser också över sättet  
vi kommunicerar på. Första mö-
tet med oss kanske sker digitalt.  
Vilket intryck ger vi? säger  
Jimmy Faltin.
 Språket är en särskild faktor. 
Engelska kommer att vara kon-
cernspråk på Northvolt och de 
anställda som snart är på plats 
har ungefär 70 olika nationali-
teter.
 – Vissa kommer från länder 
med annan syn på facket, så vi 
samarbetar med ABF för att spri-
da kunskap. Medlemmar med 
språkkunskaper hjälper också till 
med information och vid facklig 

introduktion. De utbildas också till 
handledare för medlemsutbild-
ningen.

Samarbeten till stöd
Avdelningen har mycket utbyte 
med framför allt IF Metall Mälar-
dalen som har liknande utma-
ningar, eftersom North volt star-
tat verksamhet även i Västerås. 
Det finns också en särskild 
grupp utsedd av förbundsstyrel-
sen som stöttar orga niseringen 
och hjälper till att tänka nytt.
 – Vi kompletterar verktygslå-
dan med fler verktyg, men över-
ger inte de gamla, säger Jimmy 
Faltin.

text: anna.sjogren@ifmetall.se
foto: Patrick Degerman
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10 000 fler 
invånare 2030
Northvolts etablering i 
Skellefteå gör att kommu-
nen växer så det knakar. 
På ifmetall.se/info kan 
du läsa en artikel där 
kommunalrådet 
Lorents Burman 
berättar om 
tillväxten.

Tips

– Det är inte bara Northvolt som kommer hit, det är ett helt område där även underleverantö-
rer, både kända och okända, kommer att finnas. Vi kallar det för ”Bio”, som står för Bergsbyns 
industriområde. Där kommer i slutändan 5 000–6 000 personer att jobba, förklarar Jimmy 
Faltin, ordförande för IF Metall Norra Västerbotten.

Nya verktyg 
kompletterar i 
organisering runt 
Northvolt
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Finanskris 2008–2009   
Moderatledd regering 2006–2014

A-kassan
Massflykt från a-kassan när Alliansen chockhöjde avgiften. 
En halv miljon stod utan skydd när krisen kom.

Krisstöd
Regeringen Reinfeldt sade nej till korttidsarbete.  
Tiotusentals industrijobb försvann. Länder med sådant 
stöd klarade sig bättre än Sverige.

Chockhöjning av avgift 
till a-kassan
Den nya regeringen kommer att höja avgifterna till   
a-kassan kraftigt. De grupper med störst risk för att   
bli av med jobbet är de som riskerar de största  höjningarna.
SvD 10 okt 2006

SVT 2 okt 2008

Inget statligt stöd till
bilindustrin

Vem vill du ska leda  
landet i kris?

Det är inte alltid kris i Sverige, men när det är 
det blir det tydligt vad det betyder att ha en 
regering som lyssnar på industriarbetarna.
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Coronapandemi 2020–2021 
Socialdemokratiskt ledd regering 2014 - nu

A-kassan
Regeringen hade höjt taket i a-kassan. När pandemin slog 
till höjdes ersättningarna ytterligare och man lättade på 
reglerna.

Krisstöd
Regeringen införde snabbt stöd för korttidsarbete. Det 
har förhindrat mängder av konkurser och uppsägningar.

SVT 6 maj 2020

GP 4 mars 2020

Uppgifter: Regeringen 
höjer  taket i a-kassan

Regeringen vill införa korttids-
arbete – ska rädda  jobb efter 
coronaviruset

i webbshopen
Finns som affisch

Illustration: M
ikael H

ägg



Samarbetet är redan i gång 
både när det gäller dialog 
och praktiskt arbete. Det 

blir en utveckling för vår fackliga 
verksamhet och jag ser det som 
en ren möjlighet för oss.
 Det säger Tony Ekman, om-
budsman på IF Metall Gotland, 
just efter det att han slitit med en 
administrativ uppgift som gick bra 
ända fram till ”sista klicket”.
 – Som liten avdelning känns 
det ibland omöjligt att både kunna 
och hinna med lika mycket som 
en stor avdelning. Därför ser jag 
enbart fördelar med att få tillgång 
till Dackebygdens kompetens och 
resurser.

Lokal närvaro  
och identitet
Mikael Nilsson, som länge varit 
ganska ensam i avdelningen på 
Gotland, instämmer i att det admi-
nistrativa har växt och tar mycket 
tid i anspråk för honom som om-
budsman.

– Vi tjänar alla på att få stöd i det 
praktiska. Samtidigt är det viktigt 
att behålla den lokala närvaron 
och vår identitet. Facklig närvaro 
på arbetsplatserna är oerhört 
viktig. Det är där, runt fikaborden, 
som vardagen och facket diskute-
ras, menar Mikael Nilsson.
 På Gotland blir det därför kvar 
en expedition med en ombudsman 
och en administratör, samtidigt 
som Dackebygdens resurser finns 
tillgängliga. På fackexpeditionen i 
Visby, som huserar flera förbund, 
kommer fortfarande dörren vara 
öppen för besökare.
 – Ja, hos oss är det faktiskt 
fortfarande så att det kommer 
medlemmar på fysiska besök, 
berättar Tony Ekman.

Viktig roll för  
hela landet
När det gäller identiteten är det 
kanske inte heller så att gotlän-
ningarna behöver oroa sig över 
att den ska försvinna. De i Sverige 

Checklistan inför att två avdelningar snart ska bli 
en, den är snart en hel bok. Det är mycket som ska 
tänkas igenom och få att gå i lås. Men på Gotland 
och i Dackebygden är tongångarna ändå positiva. 
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Tony Ekman

Dackebygden

Gotland

Mikael Nilsson

Kjell Wahlström

Malin Arkström

Elvis Prakatur

Samarbete ger styrka  
och ökad medlemsservice

Foto porträttbilder: P
rivat och P

hia B
ergdahl
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som inte känner till Gotland är 
nog ganska få. Den natursköna 
och ovanliga miljön, som i år slag-
it alla besöksrekord, är en känd 
identitet. Men även de ständiga 
diskussionerna om kalkstensbrot-
tens vara eller icke vara. 
 – Många har åsikter om miljön 
och kalkstensbrotten, men det 
är avsevärt färre som vet vilken 
betydelse Gotlands kalksten har 
för hela vårt land, menar Kjell 
Wahlström, avdelningsordförande 
IF Metall Gotland.
 Men Kjell Wahlström är också 
vice klubbordförande på Cementa 
och har denna sommar haft minst 
sagt bråda dagar när beslut kom 
om att brytningen skulle stoppas 
efter den sista oktober i år. För att 
sedan ändras till ytterligare åtta 
månader, eftersom nuvarande till-
stånd rymmer den mängden som 
fortfarande finns att bryta.
 – Inte ens jag själv, som jobbar 
på Cementa, kände till alla delar 
där vår kalk spelar en helt avgö-
rande roll. Som att gruvindustrin 

behöver den för att kunna göra 
stål och plåt, som i sin tur bilindu-
strin behöver.
 – Självklart tar detta tid och 
kraft. Vi är en liten del till mäng-
den medlemmar, men har en 
stark identitet och kommer ha 
nytta av Dackebygdens större re-
surser, menar Kjell Wahlström.

Veteran på samarbete
I Dackebygden svarar ofta Malin 
Arkström när medlemmar från 
Gotland ringer.
 – Jag har bara upplevt posi-
tiva medlemmar. De kan bli lite 
förvånade att jag inte pratar got-
ländska, men ändå glada att få 
svar på sina frågor. Jag tror det 
här blir bra!
 Och Malin Arkström vet vad hon 
pratar om. Hon har varit med om 
fyra sammanslagningar under 
sina år.
 – Vi är ju redan i gång och våra 
styrelser har täta kontakter.
 Namnet, fördelningar och 
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struktur – dit har man ännu 
inte nått, det kommer sedan. På 
många sätt är de båda avdelning-
arna lika och med samma tänk: 
en landsortsregion där lokal när-
varo på många små arbetsplatser 
är oerhört viktig.
 – Det viktiga är att vi jobbar till-
sammans och att så många som 
möjligt känner sig delaktiga, sä-
ger Elvis Prakatur, avdelningsord-
förande IF Metall Dackebygden.

text: annette.lack@ifmetall.se
foto: Stig Hammarstedt

Årsskiftet 2022–2023  
blir Gotland – Dackebygden 
en gemensam avdelning.

Dackebygden
12 940 medlemmar
681 arbetsplatser

Gotland 
1 096 medlemmar
155 arbetsplatser
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Nu ännu bättre stöd  
vid våld i nära relation 

Detta ingår i hem-
försäkringen vid 
våld i nära relationer:
• Överfallsersättning för enskilda 
 skadehändelser i hemmet och 
 utanför hemmet.

• Ersättning om du utsätts för 
 upprepat grovt fysiskt våld (grov 
 fridskränkning och grov kvinno-
 fridskränkning).

• Ersättning för merkostnader 
 som uppstår om du tvingas 
 lämna ditt hem och ordna med 
 annat boende. 

• Möjlighet till tio kontakter med 
 psykolog samt ersättning för 
 kostnader och eventuell tolk vid 
 besöken.

• Förlängd preskription när 
 brottsoffret är minderårigt vid  
 tiden för händelsen.

Läs mer om det förbättrade  
skyddet på folksam.se.

Våld i nära relation, och mäns 
våld mot kvinnor, har varit i 
fokus under senare tid. Det 

är bra att problematiken äntligen 
lyfts fram i ljuset, för i Sverige 
anmäls i snitt 50 fall av våld i nära 
relation om dagen. Det är ungefär 
två per timme. Dygnet runt, året 
om. Tillsammans måste vi göra 
allt vi kan för att skydda och stötta 
de – framför allt kvinnor och barn 
– som faktiskt drabbas. 
 2018 var LO-förbunden, i sam-
arbete med Folksam, först ut med 
att erbjuda kristerapi och ersätt-
ning vid våld i nära relation i vår 
hemförsäkring. Nu förbättrar vi 
stödet ytterligare.

Ersättning om  
du behöver fly 
Från och med den 1 juli 2021 kan 
hemförsäkringen ge ersättning 
för akuta merkostnader, för till 
exempel resor till kvinnojour eller 
annat akutboende samt merkost-
nader som mat, telefonkort och 
hygienartiklar, till den som tving-
as fly sitt hem. 

Ersättning vid  
upprepat fysiskt våld
Dessutom ökar stödet för den 
som utsätts för upprepat våld i 

Sedan 2018 har kristerapi och ersättning vid våld i nära 
relation ingått i vår hemförsäkring. Nu förbättras stödet 
ytterligare, bland annat genom ersättning för akuta 
merkostnader när man tvingas fly sitt gemensamma hem.

hemmet genom att hemförsäk-
ringen kan ge överfallsersättning 
vid grov frids- och grov kvinno-
fridskränkning. 

Vem kommer att  
kunna ta del av  
förbättringen?
Hemförsäkringen gäller för för-
säkringstagaren samt för alla 
som är folkbokförda, bosatta och 
delar hushåll med försäkrings-
tagaren. Brottsoffret behöver 
alltså inte själv vara försäkrings-
tagare i Folksam.

Hur gör man för  
att anmäla skada?
Kontakta Folksam på  
0771-950 950 (vardagar) eller 
journummer 0771-45 00 00 vid 
akuta fall efter 17.00 och på helger.

text: anneli.lundberg@ifmetall.se
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Tips

Under våren och sommaren 
har du kunnat se Alexandra 
Jardvall i LO:s webb-tv-

program Max 29 minuter, där hon 
spelat allt från Nationalteatern 
till Lady Gaga. Varje sändning 
avslutas med att hon spelat tit-
tarnas önskelåtar, eller som hon 
själv säger ”skjutsar folk in i  
fredagen”.
 – Det är en superrolig satsning, 
säger Alexandra Jardvall, som 
likt andra musiker haft en tuff 
tillvaro under pandemin, men som 
nu kunnat spela för både nya och 
gamla fans i LO:s satsning.

Musik i livets  
alla skeden
För drygt hundra år sedan börja-
de den svenske emigranten Joe 
Hill skriva protestsånger när han 
kämpade för arbetares rättighe-
ter i USA. Många av dem sjungs 
än i dag, och vad vore en facklig 

kongress eller första maj-firande 
utan gemensam sång?
 – Musik har förenat människor 
i alla tider, menar Alexandra Jard-
vall och påminner om att vi sjung-
er i livets alla sammanhang som 
studenten, bröllop och begravning.
 Även inom politiken kan musi-
ken spela en viktig roll. I Sommar i 
P1 berättade Håkan Juholt (S) om 
hur Alexandra Jardvalls framfö-
rande av Björn Afzelius Sång till 
friheten fick honom rejält känslo-
mässigt ur balans, just innan han 
skulle upp på scen för att hålla 
sitt tal i Almedalen 2011. Det finns 
till och med de som menar att 
samme Afzelius låt Svarta gänget 
påverkade valresultatet 1985.
 – Musik och politik hör definitivt 
ihop, även om det nog var större 
på 1970- och 80-talet, säger Alex-
andra Jardvall.

text: 
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

När LO satsar på webb-tv för fackligt aktiva är 
musik ett stående inslag. Möt Alexandra Jardvall 
som uppfyller tittarnas låtönskningar.

Musik förenar och berör   

Du hittar samtliga avsnitt av Max 
29 minuter i LO Play på lo.se.

Tidning för förtroendevalda i IF Metall

I LO:s webb-tv-program Max 29 minuter får programledarna Isabelle Ljungberg  
och Eric Sundström sällskap av den mångsidiga musikern Alexandra Jardvall.

Alexandra Jardvall är ett stort fan 
av Bruce Springsteen, som skrivit 
många låtar om arbetarklassens liv 
och drömmar. Detta citat av honom 
sprids ofta i fackliga kretsar:

       Unions have been the 
only powerful and effective 
voice working peo-
ple have ever had 
in the history of 
this country.

” Foto: D
anny Clinch

Foto: Jonas W
all
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Nominera årets 
arbetsplatsbibliotek
Berätta varför du tycker att just 
det arbetsplatsbibliotek du  
nominerar är en värdig vinnare.  
Du kan nominera arbetsplats-
bibliotek som tillhör ett LO-förbund. Ett stipendium 
på 10 000 kronor och ett författarbesök tillfaller  
arbetsplatsbiblioteket som vinner.
 Nomineringen ska innehålla följande uppgifter:
 •  Jag som nominerar heter
 •  Min e-postadress
 •  Mitt telefonnummer (frivilligt)
 •  LO-förbund som jag tillhör
 •  Arbetsplatsbibliotek som jag nominerar
 •  Min motivering är: (längre text)
 •  Kontaktperson på det arbetsplatsbibliotek 
  som jag nominerat
 •  E-post till kontaktperson på arbetsplatsbiblio-
  teket
 •  Mobilnummer till kontaktperson på arbetsplats-
  biblioteket

Nomineringen skickas till Maria Legge på Transport 
via e-post: maria.legge@transport.se. Observera att 
sista datum att nominera är den 1 oktober 2021.  
Har du frågor besvaras de av Inga-Lill Samuelsson,  
08-786 82 54, inga-lill.samuelsson@ifmetall.se.

”Vår podd är som en facklig 
grundutbildning”
Förra året kom något som efterfrågats länge: en 
podd om fackliga frågor. Fack You startades av tre 
förtroendevalda i IF Metall och hittills finns 47 av-
snitt att lyssna på.
  Bakom podden finns Isak Ekblom, Jim Tellefsdal 
och Sebastian Borssén, alla fackligt aktiva.
 – Vi kände att det fanns ett stort behov av infor-
mation om arbetsrätt och fackliga frågor. Podden är 
tänkt att fungera som komplement till fackliga utbild-
ningar och annan information, berättar Isak Ekblom.
 – Tanken är också att det ska fungera även åt 
andra hållet, få lyssnaren att anmäla sig till en 
facklig utbildning och engagera sig, säger Sebasti-
an Borssén.
 Podden är utformad som en grundutbildning och 
varje avsnitt blir som en lektion.
 – Det lyssnas på fackliga utbildningar, vet vi, till 
exempel som ”pedagogisk promenad”. Deltagarna 
får i uppgift att promenera och samtidigt lyssna på 
ett avsnitt. Vi vet att podden används på folkhög-
skolor och ABF. Vi har även fått mejl från personer 
som pluggar HR på högskolan, säger Isak Ekblom.
 Du hittar podden överallt där poddar finns, eller 
på fackyoupodcast.podbean.com. Mer information 
finns på facebook.com/fackyoupodcast.Följ förbundsordföranden

Om du inte redan hittat till Marie 
Nilssons kanaler på Facebook 
och Twitter är det ett hett tips. 
Här delar hon alltid med sig av 
det senaste och bjuder även på 
insyn i sitt personliga arbetsliv.

Facebook: @ifmetallmarie 
Twitter: @marienilsson64

Teknikavtalet – engelsk 
översättning
För dig som är förtroendevald finns nu även en 
engelsk översättning av Teknikavtalet IF Metall. 
Du hittar den som pdf-fil att ladda ned från 
medlemssidorna.



Standard Sudoku Puzzles by Sudoku9981,Book 5

Sudoku #1

www.sudoku9981.com

How to play sudoku
Fill in the empty fields with the numbers from 1 through 9

Every row must contain the numbers from 1 through 9

Every column must contain the numbers from 1 through 9

Every 3x3 square must contain the numbers from 1 through 9

For more Puzzles,visit www.sudoku9981.com

3 7 6

6 1 2 8

1 6 2 4

4 3 8

1 6

5 8

2 6 9 1

9 4 8 7

93 2

Tidning för förtroendevalda i IF Metall
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Fem krav för en humanare 
sjukförsäkring
IF Metall kräver en mänskligare sjukförsäkring. 
Vi kan inte ha en sjukförsäkring som gör sjuka 
människor fattiga. Ingen ska bedömas för 
frisk för att få sjukpenning, men för sjuk för 
att arbeta, skriver förbundsordförande Marie 
Nilsson i Aftonbladet. 

 1. Ta bort 365-dagarsregeln.
 2. Ingen ska bedömas för frisk för att få 
  sjukpenning, men för sjuk för att arbeta.
 3. Ge läkarintygen större tyngd – visa 
  behandlande läkare större respekt. 
 4. Rehabiliteringskedjan behöver gå från 
  att straffa till att stötta.
 5. Försäkringskassans utredningar måste 
  bli bättre.

Läs hela debattartikeln på ifmetall.se/info.

100 inom motorbranschen  
fick facklig introduktion
Precis före sommaren kunde IF 
Metall hålla en facklig introduktion 
för vuxenstudenterna på Lernias 
fordonsutbildningar. Ungefär 100 
personer från 27 olika utbild-
ningsorter deltog samtidigt via 
Teams.
 Initiativet tog Jan Höglander,  
fordonslärare på Lernia och  
tidigare mekaniker och förtroende-
vald inom IF Metall. Han kontakta-
de organisationsenheten på IF  
Metalls förbundskontor med idén.
 – Jag tycker det är självklart att 
eleverna ska få kunskap om hur 
arbetsmarknaden fungerar och att 
det är IF Metall som är fackförbun-
det för dem sedan när de får  
jobb. På grund av pandemin har vår  
undervisning skett delvis digitalt och då tänkte jag 
att det nog är samma sak för IF Metall.
 Deltagarna utbildar sig till bilmekaniker, billack-
erare och bilplåtslagare. Inom motorbranschen 
är behovet särskilt stort av att sprida kunskap om 
kollektivavtal och arbetsmiljö, tycker Isak Ekblom, 
fackligt förtroendevald och handledare för intro-
duktionen.
 – Branschen de är på väg ut i har en del macho-
kultur och lite för många som jobbar utan att 
skydda sig. Den har dåligt rykte på så sätt och det 
är bara för oss alla att ta tag i så att vi kan få en 
bättre fordonsbransch.

Isak Ekblom

Jan Höglander



Har din arbetsplats
kollektivavtal?

I så fall har du en bra trygghet genom 
både avtalspension och olika avtalsför- 
säkringar. De kan ge dig ersättning vid 
exempelvis föräldraledighet, arbets- 
skada, sjukdom eller arbetslöshet.

På avtalat.se finns allt om dina 
kollektivavtalade försäkringar 
och avtalspension sparat.

Ansvarig utgivare Anneli Lundberg

Redaktion Victoria Enbäck, Daniel Hermansson,  
Mikael Hägg, Annette Lack, Nina Lindman Flores,  
Anneli Lundberg, Åsa Petersen, Jesper Pettersson,  
Anna Sjögren, Annika Tripke-Lund, Lisa Wernstedt

Telefon 08-786 80 00 (växel)

E-post info@ifmetall.se

Grafisk form Graphera/Johanna Bjuhr Escalante
Tryck Sib-Tryck Holding AB

I tidningen Info hittar du som förtroendevald tips  
och goda idéer från IF Metalls arbetsplatser runt om  
i landet. Tidningen ges ut med 10 nummer per år. 

Följ IF Metall i sociala medier


