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lämnar Majorna 14
Fixfabrikens verksamhet har föränd-
rats och lokalbehovet är långt ifrån det 
ursprungliga, för 60 år sen. Under åren 
som passerat har antalet anställda 
varierat från cirka 100 personer upp 
till 300 personer. Under december 2015 
fl yttade företaget till en ny fabrikslokal 
i Mölnlycke.
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Ett medlemsmagasin 

byggt på facklig kunskap

och förankring

på arbetsplatsen 10
– Vi startade en skrivargrupp för
att vi ville utveckla vår förmåga att 
skriva. Vi var inga fotografer, men vi 
har något som tidigare tidningsmakare 
saknade; en förankring på arbetsplats-
erna och en facklig kunskap, berättar 
Michael Blohm, ordförande i redak-
tionskommittén. Efter 10 år har vi 
ett medlemsmagasin som utvecklats 
genom åren och som inspirerat fl er
inom IF Metall.

10

32

31

Avtalsskolan 
hittar du på 
vår hemsida
Avtalsskolan är tänkt att på ett tillgängligt 
sätt beskriva avtalsrörelsens svåra begrepp 
och förkortningar samt den roll avtalsrörelsen 
har på svensk arbetsmarknad. Avtalsskolan 
fungerar perfekt att dela ut på fi kaborden eller 
sätta upp på en anslagstavla. 

Vill du läsa eller kanske skriva ut Avtal-
skolan hittar du alla samlade på ifmetall.se/
goteborg under länken avtal 2016. 

Karl-Henrik Rosberg

i IF Metall 
Göteborg
Måndagen den 21 mars 2016 klockan 
13.00, i Kongressalen, Folkets Hus, på 
Järntorget håller avdelningen sitt ordina-
rie årsmöte. 

Sedvanliga mötesförhandlingar samt 
val av ordförande och ledamöter till 
avdelningsstyrelsen och studiekommitté 
genomförs.

Ordinarie ombud ska ha fått sin per-
sonliga kallelse två veckor innan mötet.

OMBUDSMÄN Gemensam telefonslinga: 031-774 32 20

Jan Nilsson

031-774 32 15

Anne-Li 

Rygren

031-774 32 04

Bengt Fager

031-774 32 02

Inga-Lill 

Samuelsson

031-774 32 12

Torbjörn 

Rigemar (Kassör)

031-774 32 63

14
Anders Moberg på Med-

lemsmagasinet 2006

Ny ordförande 

i kommunstyrelsen  32
Soffan, Ann-Sofi e Hermansson, valdes 
till ny S-ledare och kommunstyrelse-
ordförande i Göteborg av 193 ombud 
på Socialdemokraternas extrainsatta 
distriktskongress.

Kontaktuppgifter IF Metall Göteborg

Läs mer om 
Avtalsrörelsen 

på sidan 13
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Carina Edlund

031-774 32 55

Bilderna av människor 
på fl ykt har etsat sig fast  

Mikael Sällström
Ordförande, IF Metall Göteborg

3

Vi lägger ytterligare ett år till 
handlingarna. Den starkaste min-
nesbilden av året är utan tvekan de 
fruktansvärda bilderna av männis-
kor fl yende för sitt liv i fullständigt 
livsfarliga båtar som etsat sig fast 
på näthinnan. Vi kan tragiskt nog 
konstatera att vi som lever i den 
tryggare delen av världen inte klarar 
av att dela de påfrestningar som de 
stora fl yktingströmmarna innebär. 
Får man önska sig något under 
kommande år, så är det att världens 
ledare lägger nationell egoism åt 
sidan och gemensamt tar sitt ansvar 
för att lösa detta.

På hemmaplan har vi för första gång-
en sedan förbundet bildades 2006 
blivit fl er medlemmar igen. Faktum 
är att vi har tappat lika många med-
lemmar som gamla Industrifacket 
hade vid sammanslagningen. För en 
fackförening som bygger sin styrka 
på en hög organisationsgrad är det 
därför oerhört viktigt att vi fortsät-
ter på den inslagna vägen och sätter 
medlemmarnas intressen i centrum i 
alla lägen.

2016 fyller IF Metall 10 år som för-
bund. Det har varit tio år med bland 
annat den största fi nanskrisen i 
modern tid. En kris som slog oerhört 
hårt emot våra medlemmar i form av 
jättelika varsel och uppsägningar. Vi 

hade också en borgerlig regering som 
stod helt handfallen och fullständigt 
saknade idéer. Därför slog också 
krisen hårdare emot oss än i något av 
våra konkurrentländer. Som fackför-
ening tvingades vi att agera genom 
att skriva krisavtal. Det var inte 
något som vi gjorde med glatt hjärta, 
men absolut nödvändigt för att rädda 
jobb i en tid när vår regering hade 
lämnat walk over. 

Magasinet kommer under jubileums-
året att belysa både stort och smått 
som vi har varit med om under de 
gångna åren. Med tanke på att vi 
både har en statsminister, riksdags-
män och EU parlamentariker som är 
förbundsmedlemmar, fi nns det en del 
att skriva om.

INLEDARE: MIKAEL SÄLLSTRÖM

[ KORTNYTT & LEDARE ] 

Vi finns på Facebook
och ifmetall.se/goteborg

Använd ditt 
medlemskort
I föregående nummer av medlemsmaga-
sinet så skrev vi om nyttan med medlem-
skortet och alla de förmåner och rabatter 
som det är laddat med. 

Vi vill med denna notis påminna om 
alla de förmåner ni har tillgång till som 
medlem i IF Metall.

Gå in på vår hemsida och klicka på 
puffen ”IF Metallkortet”, där hittar ni 
alla förmåner och rabatter. www.ifme-
tall.se/goteborg

Karl-Henrik Rosberg

Malin Rosén

031-774 32 42

MEDLEMSREDOVISNINGEN 

Gemensam telefonslinga:031-774 32 50

Filomena 

Fonseca

031-774 32 65

Susanne 

Karlsson

031-774 32 69

Martha Nilsson
031-774 32 54

Tarja Kuivala
031-774 32 58

Karl-Henrik 

Rosberg

031-774 32 56

Malin Frid

031-774 32 111

VERKSAMHETS-

ASSISTENT

UTHYRNING 

GULLHOLMEN

Camilla Ekeblad
031-774 32 64

EKONOMI

Ronny 

Svensson

031-774 

32 01

Carina Cajander

031-774 32 62

STUDIER

Malin Frid

031-774 32 11

Anette 

Kristoffersson

031-774 32 53

FÖRSÄKRINGAR SEKRETERARE
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Bättre för pensionärerna
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Följ IF Metall Göteborg 
i sociala medier
Social mediers betydelse ökar allt 
mer och många diskussioner sker idag 
på Facebook och Twitter. IF Metall 
Göteborg kan på ett enkelt sätt kom-
municera en viktig nyhet eller hän-
delse snabbt via sin Facebooksida och 
Twitterkonto. 

Det krävs dock att det inte stannar där, 
vi behöver medlemmar som sprider det 
vidare. Det kan du hjälpa oss med! Gilla 
IF Metall Göteborg på Facebook och följ 
oss på Twitter så kan du inte bara 

snabbt och  enkelt ta del av vad som 
händer, utan också visa andra vad vi 
tillsammans 
i IF Metall gör.

Karl-Henrik Rosberg 

Lättare att bli 
medlem i IF Metall
Sedan hösten 2015 är det lättare att 
både bli medlem i facket och byta 
fackförbund till IF Metall. Har du ban-
kId, oavsett om du har det på datorn 
eller i mobiltelefonen, kan du enkelt 
bli medlem via hemsidan; 
www.ifmetall.se/goteborg. 

Är du medlem i ett annat fackförbund 
och vill byta till IF Metall, kan du också 
göra det på hemsidan. I formuläret på 
webben, kan du genom att kryssa i en 

ruta, ge IF Metall fullmakt att begära 
övergång från ditt nuvarande fackför-
bund. Det innebär att du slipper ringa 
runt till båda förbunden och begära in-
träde och utträde. Övergången är viktig 
så att du får sammanhängande medlem-
skap i a-kassan.

Karl-Henrik Rosberg

[ KORTNYTT ] 

Äntligen får våra äldre det bättre när 

pensionerna efter årsskiftet höjs samtidigt 

som skatten för många pensionärer sänks. 

Det efter åtta borgerliga år då pensioner 

beskattats högre än lön. Det handlar ju inte 

bara om pensionärers ekonomiska trygghet 

utan också om rättvisa. Pensionärerna har 

varit med och byggt upp välfärdssamhället. 

Jag vill att Sverige ska vara ett bra land att 

åldras i.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen 

har nu tagit ett första viktigt steg för att 

avskaffa pensionärsskatten. På nyårsdagen 

slopades den helt för dem med mindre än 

10 000 kronor i pension per månad, och 

sänktes för dem med en pension på upp till 

20 000 kronor. I Göteborg handlar det om 

52 900 personer som fått sänkt skatt. Det 

är bra det.

Jag gläds också åt fl er viktiga reformer för 

våra äldre. Förutom att pensionen höjs så 

höjs även pensionärers bostadstillägg. Pri-

märvården  blir avgiftsfri från 1 jan 2017 för 

alla över 85 år och dessutom är inkomst-

skatten och sociala avgifter även fortsatt 

mycket förmånliga om man arbetar efter 

65 års-dagen.

 

Visst är det så att pensionärerna alltför 

länge har varit satta på undantag i Sverige. 

Nyårsdagen 2016 vände vår regering den 

utvecklingen och gör Sverige nu till ett 

bättre land för alla, också våra pensionärer.

Mattias Jonsson

Riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Medlem i IF Metall Göteborg

Nya lagar och förordningar 2016
Några av de nya lagar och förordningar 
som vi tror IF Metalls medlemmar vill 
känna till och kommer få stor nytta av.

• Den bortre tidsgränsen i sjukförsäk-
ringen avskaffas den 1 februari 2016.

– Det innebär att det inte längre fi nns 
någon gräns för hur länge man kan få 
sjukpenning. Man får lov att vara sjuk 
tills det att man är frisk.

• En mer jämställd föräldrapenning 

från och med den 1 januari 2016.
– Ytterligare en månad öronmärks till 

respektive förälder. 
• En höjd föräldrapenning på grund-

nivå från och med den 1 januari 2016.
- Grundnivån höjs från 225 kr per dag 

till 250 kr per dag.
• Kostnadsfria läkemedel för barn, 

gäller de läkemedel som är förmånsbe-
skattade.

 Karl-Henrik Rosberg
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[ ARBETSPLATSEN ] 
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Arbetsplatsbesök 
– ett kongressbeslut
Under 2015 besökte IF Metall Göteborg 
samtliga arbetsplatser med medlem-
mar. Cirka 660 stycken arbetsplatser 
fi ck ett besök av någon från avdelning-
en. Ett av förbundets viktigaste mål är 
att synas på arbetsplatserna och träffa 
medlemmar.

– Det är alltid roligt att prata med 
medlemmar och se nya verksamhe-
ter, extra roligt är det när man lyckas 
skriva in en ny medlem, säger Linda 
Jansson, en av uppsökarna. 

Alla arbetsplatser med medlemmar ska 
få minst ett besök per år, detta är något 
som IF Metalls kongress och avdelning-
ens styrelse beslutat. 

Hur gör vi då för att leva upp till just 
detta kongressbeslut? 
Förutom de ordinarie besöken som för-
handlingar, regionala skyddsombud som 
gör skyddsronder och olika uppsökerier, 
så håller avdelningen ständigt koll på 
sina register då det dyker upp nya ar-
betsplatser kontinuerligt. Dessa arbets-
platser hinner inte alltid få ett ordinarie 
besök det första kalenderåret. 

Riktat uppsökeri
För att kunna besöka bland annat de nya 
arbetsplatserna så arrangerar avdelning-
en riktade uppsökerier. 

Under 2015 lyckades IF Metall Göte-
borg på så sätt nå samtliga arbetsplatser 
med medlemmar. 

Under dessa uppsökerier så träffar 
vi medlemmar, blivande medlemmar 
och många gånger även arbetsgivaren. 
Besöken är uppskattade och även arbets-
givare tycker att det är positivt att facket 
besöker arbetsplatsen.

Det är vanligt att besökarna får 
komma in på en rundvandring och får 
chansen att pratat med alla anställda. 

– Samtalen brukar handla om vad de 
gör och hur de trivs på sin arbetsplats, 
ofta så får man också en fråga eller två, 
säger Jens Östling, en av uppsökarna.  

Medlemskapets värden
Ibland leder besöken till nya ärenden 
för ombudsmännen, allt ifrån enskilda 
personärenden till att teckna nya kol-
lektivavtal. 

– Vi passar även på att informera 
medlemmar om de försäkringar som 
fi nns via kollektivavtalet och medlem-
skapet. Många vet inte om hur bra 
försäkrad man är via ett kollektivavtal, 
berättar Jessica Norberg, en av represen-
tanterna från avdelningsstyrelsen som 
deltar på uppsökerierna. 

Medlem värvar medlem
Det är vanligt att ett besök leder till att 
nya medlemmar skriver in sig i 

IF Metall. På många arbetsplatser vill 
medlemmarna få mer information och 
chansen att ställa fl er frågor, då brukar 
vi arrangera ett medlemsmöte. När det 
önskemålet dyker upp så ser respektive 
besökare till att den som är ansvarig för 
uppsökerier på avdelningen får infor-
mation om detta. Det gäller inte bara 
information om önskat medlemsmöte, 
det kan gälla vad som helst som innebär 
någon form av uppföljning. 

Var du inte på plats när IF Metall 
besökte din arbetsplats, har du inte fått 
träffa någon av de som är ute på uppsö-
kerier eller vill du att vi ska besöka dig 
och dina arbetskamrater igen? Kontakta 
då Karl-Henrik Rosberg på avdelningen. 

Antingen via e-post: karl-henrik.
rosberg@ifmetall.se eller telefon: 
031-774 32 56. 

Karl-Henrik Rosberg
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Arbetsplatsbesök på CMS i Hisings Kärra – Samtal om avtalsförsäkringar 

och betydelsen av en hög organisationsgrad.
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[ KRÖNIKÖR ANDERS FERBE ] 

›› Jag vet att arbetsgivarna har respekt för den styrkan. 
Utmanar de oss alltför hårt tar de en stor risk. ‹‹

När medlemmar på industrier och 
verkstäder i Göteborg säger sin mening, 
klingar deras ord nästan samtidigt i 
förhandlingslokalerna på Östermalm 
i Stockholm. Under avtalsrörelsen har 
arbetsgivarna mycket tät spaning på vad 
som händer ute i landet. Tongångarna 
från IF Metalls största avdelning är 
särskilt betydelsefulla, eftersom Göte-
borg och Västsverige är nav för landets 
verkstads- och kemiindustri.

Avtalsrörelsen har handlat mycket om 
arbetsgivarnas försök att stärka sin 
makt. De har stridit för möjligheten att 
få variera arbetstiderna med upp till 
fem timmar per vecka. De vill återinföra 
lördagsarbete – något som togs bort för 
40 år sedan.

Utöver det vill de att vi ska acceptera att 
det inte blir några garanterade löneök-
ningar och de vill skapa förutsättningar 
för att kunna sänka lönerna lokalt ute på 
företagen. 

Vårt motmedel mot deras maktspråk är 
en mycket stark organisation. 80 procent 
av alla industriarbetare i landet har valt 
att vara medlemmar i IF Metall. Den 
organisationsgraden är högst i världen. 
Jag vet att arbetsgivarna har respekt för 

Har du också en ÅSIKT?
Tycker du till om saker 
som sker i din omgivning? 

Vill du ha din åsikt publi-
cerad i medlemstidningen 

eller på hemsidan www.
ifmetall.se/goteborg.

Vill du kommentera åsik-
ten i detta nummer?

Maila din åsikt till 
goteborg@ifmetall.se 

eller posta till IF Metall 
Göteborg (adress sid. 2). 
Redaktionen förbehåller 

sig rätten att korta mate-

rialet och publicera i mån 
av plats.

den styrkan. Utmanar de oss alltför hårt 
tar de en stor risk. För det är precis som 
medlemmar i Göteborg har gett uttryck 
för: ”Tvingas vi till konfl ikt, så är vi 
beredda!” 

Våra krav på löneökningar, bättre pen-
sioner, arbetsmiljö och jämställdhet är 
ansvarsfulla. De ligger på en rimlig nivå 
i förhållande till omvärlden. Vi har ingen 
som helst anledning att prisa ut oss 
eftersom det skadar både industrin och 
våra egna och framtida jobb.

Min förhoppning är att arbetsgivarna 
inser att de går för långt och att de 
backar från sina orimliga ståndpunkter. 
Budskapet som jag fått från medlemmar 
i Göteborg är att arbetsgivarna redan 
har för mycket makt. De ska absolut inte 
ha mer.

Tvingas vi 
till konfl ikt, 
så är 
vi beredda. 

Anders Ferbe

Förbundsordförande i IF Metall
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[ STUDIER/DIN PENSION ] 

Dags att söka GAF!

RÄTT PENSIONSBESKED FRÅN FORA? 

Så ska arbetsgivaren betala

INNAN MÖRKRET FALLER
Av Björn Elmbrant
Atlas förlag

Tysklands väg mot nazis-

men var inte oundviklig, 

utan konsekvensen av en 

rad vägval den tidens tyska 

politiker ställdes 

inför. Den tyska 

demokratin 

havererade efter 

att den konser-

vative presiden-

ten utnämnde 

Adolf Hitler till 

rikskansler i ett 

misslyckat försök 

att neutralisera nazistpartiet, 

samtidigt som de tyska soci-

aldemokraterna stod hand-

fallna inför arbetslösheten. I 

Sverige drev socialdemokra-

terna vid samma tid igenom 

en krispolitik som lade 

grunden för folkhemmet, och 

demokratin räddades med 

ett nödrop.

Innan mörkret faller är ett 

historiskt reportage om 

åren i 1930-talets början då 

både Tysklands och Sveriges 

framtid avgjordes. Det är 

framför allt en närstudie i två 

socialdemokratiska partiers 

agerande det tyska och det 

svenska och en analys av vil-

ken avgörande betydelse den 

ekonomiska politiken hade, 

och vilken central roll ekono-

merna spelar för demokratins 

välmående.

Kampen mot fascismen 

vinner vi genom att bygga 

fungerande alternativ och 

formulera ett demokratiskt 

självförsvar för vår tid. Är vi 

beredda att verkligen lära av 

historien?

Är du förtroendevald och 
gått din grundutbildning 
och vill fördjupa dina fack-
liga och politiska kunska-
per. Då har du nu möjlig-
het att söka till GAF. 

– Ta chansen att växa i ditt 
uppdrag i genom utveckling 
på GAF som är en treårig 
allmän och tvärfacklig utbild-
ning, säger Malin Rosén, 
ansvarig för studier på IF 
Metall Göteborg. 

GAF:s uppgift är att på 

uppdrag av arbetarrörelsen 
och genom sina huvudmän 
LO-facken i Göteborg och 
ABF Göteborg bedriva en 
bred och djup facklig och 
politisk utbildning i Göteborg. 
Medlemmar är ett 30-tal fack-
liga och politiska organisatio-
ner med säte i Göteborg samt 
enskilda medlemmar.

– Utbildningen bedrivs i 
huvudsak på torsdagskväl-
lar, men dagtid förekommer 
och ett par helginternat ingår 
också. 

Har du har frågor? 
Kontakta den studieansva-

rige på arbetsplatsen, Malin 
Rosén IF Metall Göteborg 
telefon 031-774 32 42 eller 
GAFs föreståndare Joachim 
Hurtig telefon 031-773 3159. 

GAFs hemsida: är www.
gafgoteborg.se

Sista ansökningsdag är 
den 30 april 2016. 

Anmälan skall ske till 
goteborg@ifmetall.se 

Under våren skickar Fora ut 
uppgifter om den tjänste-
pension din arbetsgivare har 
betalt in för föregående år.

Det händer att arbetsgivaren 
inte betalar in premien trots 
att det fi nns kollektivavtal. 
Ett exempel är vid konkurs 
eller då företaget kommit i 
obestånd och då inte betalt in 
premien. 

Rätt summa inbetald?
Titta på utskickat besked och 
kontrollera där att din arbets-
givare betalt in 4,5 procent av 
din årsinkomst till Fora för 
din avtalspension. 

Misstänker du att det inte 
stämmer så kontakta i första 
hand Fora på telefon
08-787 40 10. Eller till IF 
Metalls avdelning, Anette 
Kristoffersson, telefon 031-
774 32 53, så hjälper vi till.  

Är rätt summa inbetald? Din arbetsgivare 

ska betala in 4,5 procent av din årsinkomst 

till Fora för din avtalspension. 
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[ UNGDOMSKOMMITTÉN ] 

– Att klubbar utser ungdomsansva-
riga är jätteviktigt. Många ungdomar 
som kommer ut i arbete har inte alls 
mycket kunskap om facket. De vet inte 
om att vi faktiskt måste kämpa för 
att behålla rättigheter, säger Caroline 
Holmeberg som jobbar på IDC Europe. 

Från årsskiftet 2015/2016 har hon 
fått förtroendet att bli ordförande i IF 
Metall Göteborgs ungdomskommitté.

IF Metall Göteborgs ungdomskommitté 
består av sammanlagt 11 personer från 
nio olika arbetsplatser. Ungdomskom-
mittén har en gedigen verksamhet med 
många olika utbildningar och träffar 
som de själva tagit fram för de ungdoms-
ansvariga som fi nns ute på arbetsplat-
serna. Bland annat genomför kommittén 
en innebandyturnering, en inomhus 
fotbollsturnering och en bowlingkväll 
per år.

Ungdomskommittén 2016
Ordförande 

Caroline Holmeberg,IDC Europe

Vice ordförande 

Sebastian Borssén, Borgers Nord

Ledamöter 

Christoffer Rosenlöw, SKF

Kenneth Jakobsson, SKF

Isak Ekblom, Bilia

Ola Hansson, AGA Gas

Jan Ripa, Volvo

Carin Gerefalk, Volvo

Peter Tilander, Powerpipe

Jim Tellefsdal, Scania Bilar

Ansvarig 

Carina Cajander, IF Metall Göteborg

– Påverka på jobbet, 
i facket och i samhället!

–  Ungdomskommitténs främsta 
uppgift är att genom skolinformation,  
informera och utbilda de gymnasieelever 
som går i industri/verkstad och for-
donsprogrammen i Göteborg om facket. 
Kommittén ska också utbilda och stödja 
ungdomsansvariga på avdelningens 
arbetsplatser, säger Caroline.

Besöka arbetsplatser
Ungdomskommittén besöker också 
arbetsplatser och söker aktivt upp ung-
domar för att informera om IF Metall, 
erbjuda medlemskap och bjuda in till de 
kurser som anordnas. 

–  Efter informationsutbyte och 
diskussioner med ungdomar blir inställ-
ningen till facket positiv, säger Caroline.

En prioriterad fråga som IF Metall 
lyfter, är att fl er unga ska gå med i 
facket och ta sig an fackliga uppdrag 
och vara med och påverka sina arbeten, 

facket och samhället, just för att ungas 
röster skall höras. 

– Många vet heller inte om hur 
mycket det faktiskt kan påverka sin 
egen arbetsplats. Att ha utbildade och 
väl informerade ungdomar är ett måste 
för att bibehålla ett starkt fackförbund i 
framtiden, avslutar Caroline Holmeberg.

 Kristofer Bergman

– Många unga tror tyvärr att facket 

var något som bara var viktigt förr, 

när vi inte hade de rättigheter vi 

har idag, säger Caroline Holmeberg, 

ordförande i IF Metalls ungdomskom-

mitté. Hon jobbar på IDC Europe.

En av Ungdomskommitténs viktigaste uppgifter är skolinformationen. Här är 

en bild från Y-linjeveckan där gymnasieskolans åk 2 bjuds in till Viskadalen och 

medverkar i ett rollspel som visar hur det fungerar på arbetsplatsen. Christoffer 

Rosenlöw till höger bedömer bilar som tillverkats i ”Bilfabriken”.

Fo
to

 d
e
n

n
a
 sid

a
: C

a
rin

a
 C

a
ja

n
d

e
r



9  MEDLEMSMAGASIN 1/2016 FÖR IF METALL GÖTEBORG   |

[ FACKET PÅ ARBETSPLATSEN ] 

Nya skyddsombud för 
IF Metall Göteborg  ›  ›  ›  

Nya avdelningsombud 
för IF Metall Göteborg  ›  ›  ›  

Hallå Sven Karlsson, nytt avdelnings-
ombud på Hesselberg Maskin AB

›  NAMN OCH ARBETSPLATS

›  NAMN OCH ARBETPLATS

Kaj Pietiläinen, Stena Recycling AB

Sven Karlsson, Hesselberg Maskin AB

Hallå Josefi ne Haglund, nytt skyddsombud 
på Brigo AB

Varför blev/är du skyddsombud? 
– Det tidigare skyddsombudet slutade 

och jag fi ck frågan. Jag har alltid varit  
intresserad för bland annat arbetsmiljö 
och vill engagera mig.
 
Vilken utbildning är mest angelägen för 
dig som skyddsombud?

– I mars ska jag gå min första ar-
betsmiljöutbildning. Jag ska gå BAM på 
distans under fyra veckor.

Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast för 
dig hos din arbetsgivare? 

– Något som är väldigt viktigt för mig 
är att vi har en säker arbetsplats där 
alla trivs! 

Varifrån kommer ditt engagemang? 
– Jag tror det kommer från min pap-

pa. Han är en sådan person som engage-
rar sig och står upp för andra människor, 
han är dessutom skyddsombud själv. 

Karl-Henrik Rosberg

Varför blev du avdelningsombud? 
– Jag fi ck frågan ifrån några från IF Me-
tall, som var här på besök och jag sa ja. 
 
Varför är du medlem i IF Metall?
– Jag har alltid varit medlem i facket.
 
Vilken fråga är den viktigaste IF Metall 
ska driva?
– Facket ska försvara och representera 
medlemmarna gent emot arbetsgivaren.

 Vilken fråga är viktigaste för dig på din 
arbetsplats? 
– Vet inte riktigt än.

Har du gått någon facklig kurs?
– Nej det har inte blivit av än. Jag har 
nyligen blivit avdelningsombud och kom 
precis hem från semester. 

Karl-Henrik Rosberg

Patrik Johansson, Hesselberg Maskin AB. 

Josefi ne Haglund, Brigo AB. Eddie Mark, 

Allmek Verkstad i Göteborg AB. Yusuf 

Bildik, Neoplan Väst AB. Pontus Eklund, 

Fassi Sverige AB.
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MED ETT NYTT FÖRBUND och ny avdel-
ningsstruktur som täckte hela landet 
från norr till söder, var ett enormt 
omställningsarbete att jämka ihop de 
båda förbunden med all sin historia och 
kulturer i bagaget. 

För att få en egen identitet och ett 
nytt formspråk arbetades bland annat 
den gamla välkända ”metallspånan” om 
till dagens IF Metall logga. 

41:an blir Medlemsmagasinet
I Göteborg valde avdelningen att själva 
ta över produktionen av avdelningens 
medlemstidning som då gick under nam-
net 41:an. Tidningen som på den tiden 
beställdes och gjordes av journalister på 
uppdrag av avdelningsstyrelsen, gavs 

IF Metall och Medlem

Medlemsmagasin 1/2006

– Moderaternas 
politik försvagar 
facket.

sidorna 8–9

ANDERS MOBERG OM FÖRSTA MAJ:

– En härlig 
manifestation 
i styrka och
gemenskap

sidan 3

ANDERS OLOFSSON PÅ BERG PROPULSION:

– Nära till utbildning 
driver studieintresset

250 000 000 kronor fryser inne

›› 10

2/2012

Göteborg

›› 18

GOTEBORG
Ditt fackliga medlemsmagasin   4 | 2015

IF METALL

›› 20   VÄRLDSDAG FÖR SCHYSTA VILLKOR 
ENGAGERAR CRISTIAN DELGADO, DENTSPLY 

–  Viktigt att prata om 
 fackliga fri- och rättigheter

4–5 ››   AVTALSRÖRELSEN JUST NU 8 ››   MEDLEMSKORTETS FÖRMÅNER

ut som en tabloidtidning, det vill säga i 
storleksordningen som en GP.

Avdelningen startade en skrivar-
grupp. I denna grupp ingick både fackligt 
förtroendevalda från arbetsplatser runt 
om i Göteborg och ombudsmän från 
avdelningen som alla fi ck uppdrag att 
skriva om aktuella händelser. Med stöd 
från förbundets informationsenhet, bör-
jade gruppen skriva artiklar och själva 
ta bilder till den egna tidningen som nu 

antagit formen av det medlemsmagasin 
som vi ser idag.

– Vi är inga utbildade journalister 
eller fotografer någon av oss, men vi 
har något som tidigare tidningsmakare 
saknade, nämligen en förankring på 
arbetsplatserna och en facklig kunskap, 
berättar Michael Blohm, ordförande i 
redaktionskommittén. 

Fokus; det dagliga fackliga arbetet
– Vi hade och har fortfarande som ambi-
tion är vara både opinionsbildande i 
våra hjärtefrågor men att även på ett 
lättbegripligt sätt lyfta fram och förklara 
vardagsproblem. Vi ville belysa fackligt 
vardagsarbete som utförs av alla tusen-
tals engagerade ombud ute i företagen, 

2016 fyller IF Metall tio år som förbund, efter att 
Svenska Metallarbetarförbundet slagits samman 
med Industrifacket. Det nya IF Metallförbundet 
hade närmare en halv miljon medlemmar och 
blev nu en större kraft att räkna med inom indu-
strin och i facklig-politiska sammanhang. 

Medlemsmagasinet Då och Nu. Varierande utseende men med samma fackliga kämparglöd inuti.

Vårt arbetssätt har 
spridit sig till andra 
avdelningar runt 
om i landet.

Magasine
0

Magasine
12006–2016
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smagsinet 10 år
som gör sitt yttersta för att lösa dessa 
problem för medlemmar som drabbats. 

När skrivargruppen blev varm i 
kläderna var magasinet ett faktum och 
sedan dess har avdelningens redaktions-
grupp gett ut 40 nummer av Medlems-
magasinet om vi räknar med det du nu 
håller i din hand.  

Tidningsarbetet inspirerad fl er
– Vi har haft en bra vägledning och 
skickliga människor runt omkring oss, 
som hjälpt till att komma igång med 
skrivandet och inspirerat oss att fort-
sätta utvecklas i vårt skrivande. 

Det är också roligt att se hur vårt ar-
betssätt med kommunikation spridit sig 
till andra avdelningar runt om i landet.  

Den fackliga 
kampen 
är tidlös
Om vi blickar tillbaks under de tio år 
då magasinet funnits kan vi konstatera 
att det var i stort sätt samma frågor 
som dryftades då som idag.  

Det har handlat om vikten av en hög 
organisationsgrad för att kunna påverka 
avtal och lager. Vi har även skrivit om 
den borgerliga politikens inverkan på 
löntagarna, främlingsfi entlighet och 
rasism, varför det är så viktigt med jäm-
ställdhet, behovet av fungerande system 

Redaktionskommittén utanför IF Metalls entré med en medlemstidning från 2006 och två 

från 2016. Från vänster Michael Blohm, Annelie Nilsson, Samir Ljutic, Karl-Henrik Ros-

berg och Carina Cajander. Tomas Angervik, Kristofer Bergman och Emelie Östh saknas.

för omställning när företag fl yttar eller 
konjunkturen viker med mera. Här gör 
vi några nedslag under vår tidsresa.

Skildrar extremhögern
2006 skedde något oväntat inom svensk 
politik. Trots en otrolig tillväxt och hög 
känsla av trygghet i landet gick svensk-
arna till valurnorna och röstade på en 
moderatstyrd alliansregering. Men redan 
då var extremhögern på frammarsch. De 
fi ck visserligen inte plats i riksdagen, 
men de fi ck ett större stöd lokalt ute i 
landets kommuner. Med det som platt-
form skulle det inte dröja länge innan 
riksdagen var inom synhåll. SD var inte 
sena att använda sin vågmästarroll för 
att pressa de båda blocken. Även om SD 
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[ POLITIKEN I MÖLNDAL ] 

Samtal ska

Undersökningar visar att både Sveri-

gedemokraterna och Nationaldemo-

kraterna får allt starkare stöd bland 

unga människor. Minst lika oroväck-

ande är att extremhögern vinner allt 

fler röster vid varje val. 

– Detta är ett hot mot både demo-

kratin och mångfalden i vårt sam-

hälle. Trenden måste brytas om vi ska 

behålla vår demokrati och välfärd i 

framtiden, säger Rahim Maatoug pro-

jektledare för Projekt Löftet.

 
Eftersom det är ungdomen som bär 

på våra framtida värderingar är det 

viktigt att sprida ljus till dem om ef-

fekterna av extremhögerns politik.  

– Vi behöver skapa förståelse. Samar-

bete är melodin för att nå ett rättvist 

samhälle där allas människors erfa-

renheter, tankar och idéer tas tillvara. 

Ingen människa ska stå utanför på 

grund av sitt ursprung, ålder, kön, 

handikapp eller sexuell läggning, säger 

Rahim Maatoug, som brinner för frå-

mota bort 
extremhögern

integration. 

Rahim Maatoug arbetar vanligtvis på 

Astra Tech. Nu ska han även besöka 

skolor och arbetsplatser i Mölndal för 

ungdomar. För att komma ut med bud-

skapet på bred front hjälper även LO:s 

skolinformatörer till.

Upprinnelsen till projektet var när 

LÖFTET

en skola tog kontakt LO-facken i Möln-

dal för att söka bidrag till ett planerat 

studiebesök på ett koncentrationsläger 

och svaret blev nej.

LO-facken ville som bidrag i stället 

vara med och samverka mellan sko-

lorna i Mölndal i form av ett projekt för 

att motverka antidemokratiska krafter 

vilket ledde till det nuvarande projek-

tet Löftet.
Fredrik Olausson

Syftet med projektet är att bygga ett 

samarbete mellan skolor och fackliga 

organisationer och därigenom mot-

verka att högerextrema värderingar 

når framgång hos unga människor.  

Mål under 2006 att:

-  genomföra studiecirklar

-  genomföra en seminariedag med  

 integrationsfrågor

-  genomföra skolbesök

-  genomföra  arbetsplatsbesök 

-  genomföra  en mångkulturell   

 festival.
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Med försåtlig och konservativ underton, snarlik Kristdemokraterna, försöker 

Nationaldemokraterna rikta uppmärksamhet även mot familjepolitiken.

2006 skedde något oväntat inom 

svensk politik. Svenskarna gick till 

valurnorna och röstade på en mode-

ratstyrd alliansregering. Men redan då 

var extremhögern på frammarsch. De 

fi ck visserligen inte plats i riksdagen, 

men de fi ck ett större stöd lokalt ute 

i landets kommuner. I fl era artiklar 

beslyste Magasinet situationen.

Magasine
0

Magasine
12006–2016
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är ett parti som lutar 
åt det mer extrema är 
det ett högerparti har 
i genomsnitt lagt sina 
röster i moderaternas 
korg i nio fall av tio. 

Magasinet har under 
åren uppmärksammat 
och velat visa partiets 
rätta färger och hur 
deras politik är både 
arbetarfi entlig och har 
sina rötter i fascismen 
och främlingsfi entlig-
het, som är så långt 
ifrån vad den fackliga 
rörelsen arbetar för. 
Jämställdhet och alla 
människors lika värde. 
En fråga som idag 
känns mer viktig än 
någonsin. 

Finanskris och varsel
2008 drabbades industrin av en den 
stora fi nanskrisen. Det var verkligen en 
industrikris, för i jämförelse med övriga 
länder med stor exportindustri var det 
uteblivna stödet från den svenska reger-
ingen närmast pinsamt. 

Det underlättade inte att skatteom-
läggningen med jobbskatteavdrag tagit 
stora resurser från i stort sätt hela trygg-
hetssystemet, eller att den differentie-
rade a-kassan med fördubblade avgifter 
hade fått hundratusentals att lämna 
både facket och a-kassan i ren protest. 

Det var för dessa människor som kri-
sen slog extra hårt när varslen duggade 
tätt under 2008–2009. Det ställde stora 
krav på fackliga företrädare i hela orga-
nisationen både i förbundet i avdelning-
arna och lokalt på företagen att hjälpa 
till med omställning och göra avtal för 
att rädda så många undan uppsägningar 
och arbetslöshet. 

Krisavtalen har uppskattningsvis 
räddat drygt 50 000 arbetstillfällen. Idag 
har vi avtal med både arbetsgivare och 
stat för att undvika en så omfattande 
kris igen.
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[ OMSTÄLLNINGSSTÖD ] 
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Aziz Polat 

fick anställning 

på Isringhausen 

i Kungsbacka.

Fordonsindustrin har under den 
senaste tiden varit hårt drabbad av 
uppsägningar. Omställningsstödet är 
en möjlighet för de uppsagda att finna 
ett nytt jobb.

– Tur att omställningsstödet finns 
eftersom arbetsförmedlingen inte har 
resurser att hjälpa. dem som blir ar-
betslösa, säger Aziz Polat som nyligen 
blivit uppsagd från Lear Corporation i 
Göteborg.

Aziz Polat berättar att det kom som 
en chock när hans namn stod på listan 
över dem som blivit varslade om upp-
sägning.

– Var jätte orolig att jag inte skulle 
hitta något nytt jobb, visste inte vad 
jag skulle ta mig till.

IF Metallklubben och arbetsgivaren 
på Lear Corporation var snabba med 
att ansöka om omställningsstöd via 
Trygghetsfonden. Därefter kom de 
överens om att välja Arbetslivsresurs 
som omställningsleverantör. 

– Vi arbetar mest med omställning 
för anställda inom fordonsindustrin, 
men också med rehabilitering och 
utveckling av arbetsorganisationer, be-
rättar Hari Turcinhodzic som arbetar 
på Arbetslivsresurs.

En lyckad 

CV står för curriculum vitae, är latin 

och betyder levnadsbeskrivning.

CV är en utförlig beskrivning av 

meriter och erfarenheter.

Personligt brev är en text om dig 

själv. Där berättar du varför du är 

intresserad av arbetet och varför du 

är lämplig för jobbet.

FAKTA: CV
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Landsorganisationen och Svenskt 
Näringsliv har förhandlat fram 
en omställningsförsäkring som 
innehåller ett omställningsstöd. 
Därefter bildade parterna Trygg-
hetsfonden (TSL) som ansvarar för 
omställningsstödet.

– Parterna såg att omställnings-
arbetet vid arbetsbrist behövdes 
underlättas för individen, facket och 
företaget därför kom de överens om 
omställningsstödet, berättar Tomas 
Petti. 

TSL använder sig av olika omställ-
ningsleverantörer som erbjuder 
jobbcoach och individuella omställ-
ningsprogram för att den uppsagde 
snabbt ska får ett nytt arbete. 
Tomas Petti förklarar att det lokala 
facket och arbetsgivaren tillsam-
mans ansöker om omställningsstöd 
från TSL. 

– Vi behandlar ansökan så fort 
den har kommit in och sedan be-
stämmer de lokala parterna vilken 
omställningsleverantör som de vill 
använda.   

Tomas Pertti berättar att det är vik-
tigt att ha snabbhet i systemet. 

– Att man snabbt påbörjar 
omställningsprocessen är en viktig 
faktor för att individen ska komma 
tillbaka till arbetslivet.

Christian Andersson

En hjälp till 
ett nytt jobb
Omställningsstödet ska hjälpa upp-
sagda att hitta ett nytt arbete.

– Av dem som startat omställ-
ningsprocessen har 85 procent av 
dem ett nytt arbete efter sex måna-
der, säger Tomas Petti VD för Trygg-
hetsfonden. 

omställning
Arbetslivsresurs kom ut till Lear 

Corporation och besökte dem som var 
uppsagda och förklarade hur omställ-
ningen skulle gå till.

-

skriva personliga brev och CV, berät-
tar Aziz Polat

Metallklubben och arbetsgivaren över-

sin omställning under uppsägningsti-
den. 

Omställningsprocessen pågick i tre 
månader och Aziz Polat var arbetslös i 
åtta dagar innan han började ett nytt 

– Jag är tacksam över att omställ-

Christian Andersson

 

Läs mer om omställningsstöd på 

www.tsl.se

Tack vare 

omställ-

ningsstödet 

var jag bara 

arbetslös i 

åtta dagar, 

säger Aziz 

Polat.

Fackligt och politiskt arbete 
Ofta sträcker sig vårt engagemang 
längre än arbetsplatsen. Arbete och 
samhälle hör ihop. Många väljer därför 
att ta politiska uppdrag inom kommunen 
eller olika nämnder och styrelser. IF Me-
tall har många duktiga och engagerade 
politiker i fl era viktiga positioner vilket 
kan vara till stor fördel för oss inom den 
fackliga rörelsen eftersom de represente-
rar IF Metall.

IF Metall syns och hörs överallt. Bort-
sätt från personer som Olle Ludvigsson 
i EU parlamentet och Mattias Jonsson i 
riksdagen har vi belyst många duktiga 
fackliga företrädare som engagerar sig i 
sin stadsdel eller i andra politiska sam-
manhang.

Genom åren har vi hört kritiska 
röster till att IF Metall och fl era av 
förbundets medlemmar arbetar partipo-
litiskt. Att det är två helt skilda saker 
som inte ska blandas. Men egentligen är 
det ganska självklart, eftersom politiken 
och de beslut som fattas i riksdagen är 
den grund som alla våra avtal vilar på. 
Att sätta sig på sidlinjen, att inte lägga 
sig i debatten utan att låta riksdagsleda-

möterna fatta beslut utan att veta var vi 
står som förbund eller hur det påverkar 
medlemmarna, vore närmast oansvarigt 
som företrädare. 

Michael Blohm
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Vässade för 
politiska 
utmaningar
Under tre år har medlemmar från IF Metall, Handels och 
Kommunal genomgått en politisk spetsutbildning. Syftet är 
att rusta deltagarna för framtida politiska uppdrag.     

– För att kunna få en bra politik måste det finnas perso-
ner med arbetarbakgrund på olika politiska poster, säger 
Joakim Hagberg, montör på Volvo Personvagnar i Göteborg 
och deltagare i utbildningen.

Det fackliga medlemskapet slutar inte vid fabriksgrinden, 
för alla frågor går inte att lösa genom förhandling med ar-
betsgivaren. Därför påverkar facket samhället i stort genom 
facklig-politisk samverkan. Det är inte bara arbetsplatsen som 
ska bli bättre utan också samhället. Joakim Hagberg förklarar 
att utbildningen både varit intressant och givande. 

– Den innehöll allt från stats- och kommunkunskap till 
politiska ideologier. Den har verkligen gett oss en bra grund att 
stå på.

Utbildningen innehöll en grundligt genom gång av den 
Europeiska Unionens (EU) uppbyggnad och beslutsprocess. 
Deltagarna avslutade utbildningen med en studieresa till Brys-
sel för att besöka EU:s olika institutioner.

– Det har blivit allt tydligare att det europeiska samarbetet 
påverkar oss medborgarna mer än vad vi tror, säger Joakim 
Hagberg. 

Över 70 procent av besluten som fattas i Bryssel påverkar 
medborgarna direkt på kommunnivå. Joakim Hagberg menar 
att det inte längre går att påstå att EU är något som är långt 
borta och att man inte behöver bry sig. 

– Allt handlar om vilket samhälle vill vi leva i. Ingen 
annan kommer att driva våra frågor åt oss. Därför är 

alla politiska nivåer.
Christian Andersson

Fakta – Medlemmar i politiken, MIP

Det är andra gången som IF Metall, Handels och 

Kommunal tillsammans genomför utbildningen. 

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, AFiG var 

ansvariga för genomförandet. Tolv medlemmar 

deltog i utbildningen.

Joakim Hagberg 

på väg in till Europa-

parlamentet för 

ett studiebesök. 

Omställning – hjälp och stödåtgärder till nytt jobb belystes i fl era artiklar under fi nanskrisen.

IF Metallare i politiken. Under den 

vinjetten skrev vi om duktiga och 

engagerade fackligt förtroendevalda 

på politiska uppdrag.

Magasine
0

Magasine
12006–2016
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[ AVTALSRÖRELSEN 2016 ] 

Medlem 
värvar 
medlem

Förhandlingsläget stärks 
när vi ökar i antal
För IF Metall inleds det nya året 
med positiva medlemssiffror.
Våra gemensamma ansträngningar 
att öka organisationsgraden har 
lyckats. 

MEDLEM

MEDLEM
varvar

Avtals

2
EXTRA

IF Metall kräver löne-
ökningar och förbättrade 
arbetsvillkor. Arbets-
givarna svarar med nära
nollbud och krav på mer 
makt och försämringar.

FEBRUARI
2016

2,8 procent

Orka jobba

Alla ska få

Gott liv

IF Metall 
kräver

Bra och rimliga löneökningar.

Deltidspension för bättre hälsa.

Satsning på de lägsta lönerna.

Bättre arbetsmiljö under hela livet.

I IF Metall jobbar vi ständigt med 
frågan hur vi kan bli fl er medlemmar 
som påverkar allas vår vardag på job-
bet och i samhället. Ju fl er vi är som går 
samman, desto starkare är vår röst och 
våra avtal för bra villkor.

Det bådar gott inför framtiden 
och stärker dessutom vårt för-
handlingsläge under avtalsrörelsen. 
Fackligt engagemang ger tydliga 
avtryck på arbetsplatserna.

Följ avtalsrörelsen! Prenumerera 

på avtalsnyheter, läs väggtid-

ningen Avtalsnytt och medlems-

foldern Avtalsextra.

– IF Metall växer. Det är bra och 

det stärker vårt förhandlingsläge i 

avtalsrörelsen, säger IF Metalls vice 

förbundsordförande Marie Nilsson.

Arbetsgivarnas bedömning av löne-

utrymmet är avgrundsskild från vår. 

Dessa fyra punkter sammanfattar 

IF Metalls avtalskrav.

Värva ny medlem - så här gör du
Alla medlemmar inklusive förtroende-

valda, men inte anställda i IF Metall, som 

värvar ny medlem via webbinträdet har 

möjlighet att få en biobiljett per värvad 

medlem (dock för max 10 medlemmar).

För att få en biobiljett skickar du namn 

och personnummer på dig själv och på 

den person du har värvat till 

kampanj@ifmetall.se.

Alltid det senaste i avtalsrörelsen på

www.ifmteall.se/goteborg

Enkelt 
att bli medlem 
i IF Metall
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[ ETT ARBETARKVARTER I FÖRORTEN ] 

Sedan 1920-talet, har Majorna som 
stadsdel i Göteborg utvecklats från ett 
arbetarkvarter i förorten till en attrak-
tiv och efterfrågad plats att bo på. 

Kommande byggplaner kring spår-
vagnshallarna och ”gamla” Fixfabriken 
kommer att ge ett rejält ”ansiktslyft” 
både för området men också för Göte-
borgs stad i stort. 

När Fixarbetarna under 40-talet skulle 
fl ytta från de gamla lokalerna vid Karl 
Johansgatan till en splitterny fabriks-
byggnad invid Sannabacken, som då låg 
i utkanten av staden, sa man till varan-
dra: ”Det kommer att bli bättre på den 
nya fabriken”. Fabrikör Bengtsson hade 
satsat mycket för att göra nya Fixfabri-
ken till ett föredöme när det gäller miljö 
och utrymme. 

Nu lämnar Fixfabriken   
Fixfabriken byggdes 1948 och har 

sedan dess renoverades ett antal gånger. 
Över åren har verksamheten föränd-
rats och lokalbehovet är långt ifrån det 
ursprungliga, för 60 år sen. 

Under åren som passerat har antalet 
anställda varierat från cirka 100 perso-
ner upp till 300 personer. Produktions-
sättet har i stort följt utvecklingen inom 
svensk industri, allt från ackord till Lean 
produktion.

Kompetent arbetskraft
På den tiden, lika väl som idag, har till-
gången på kompetent arbetskraft varit 
viktig för industriell utveckling. 

Personalen på Fixfabriken rekryte-
rades i första hand från Majorna och 
många anställda har efter avklarad folk-
skola börjat på företaget som lärlingar 

och sedan stannat hela sitt arbetsliv 
inom förtaget. Göteborgare har genom 
åren utgjort en betydande tillgång för 
Fixfabrikens expansion. Fabrikens 
utveckling och lönsamhet har gett an-
ställda utdelning i form av löneökningar 
och trygghet. 

Klubben 70 år 2009
Fackligt organiserade sig arbetarna på 
företaget redan på 30-talet och år 2009 
fi rade ” IF Metalls Verkstadsklubb” 
70-årsjubileum. 

Behovet av en facklig organisation på 
30-talet var uppenbar, lönerna var låga, 
arbetstiderna långa och otryggheten stor. 
Sjukförsäkring, A-kassa och ålderspen-
sion saknades. Den fackliga verksamhe-
ten öppnade möjligheter till samverkan 
och en hel rad förbättringar i arbets-
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 Håkan och Eva-Lisa fi kar vid gamla fi xskylten. Anna Ode, Sovannak Chou, Helen Le smörjer     



15  MEDLEMSMAGASIN 1/2016 FÖR IF METALL GÖTEBORG   |

Majorna
miljön men inte minst när det gäller de 
anställdas arbetsvillkor i stort.  

Fixfabriken blir Assa Oem
Nu lämnar Fixfabriken eller som den 
numera heter Assa Oem stadsdelen 
Majorna. 

Under december 2015 fl yttade före-
taget till en ny fabrikslokal i Mölnlycke.  
Personalen har varit delaktig i fl yttpro-
jektet för att forma fabriken efter våra 
önskemål och behov. 

Anpassningen och renoveringen har 
pågått sedan våren 2015 och vi kan se 
en modern och tilldragande arbetsplats, 
dock betydligt mindre än den i Majorna. 
Utrymmet i den nya fabriken har styrt 
det mesta i fl yttprojektet och resultatet 
kan vi se, delvis, redan idag. En hel del 
produkter, maskiner och utrusning har 

Minnen 
från Majorna

Jerker Funnemark, vd:
– Jag började på ASSA OEM i maj 2015 så 

mina minnen kretsar från Majorna främst 

kring de människor jag då lärde känna.

Jag kommer också ihåg känslan som på 

något sätt sitter i väggarna i ”Fixfabri-

ken”. Du behöver trots allt inte röra dig 

långt in på Bruksgatan för att känna av 

dessa anrika lokaler där många männis-

kor spenderat många år och lång tid på 

att ta fram fi na produkter. 

Fixfabriken är en del av Göteborgs 

historia och jag är glad att jag fi ck med 

mig den erfarenheten innan vi fl yttade till 

våra nya lokaler. 

Dina förväntningar inför framtiden i 

Mölnlycke?

– Först och främst är jag glad och stolt 

över att vi investerar i våra medarbetare 

och satsar på en fabrik i Sverige. 

Vi måste därmed se till så att vi är 

konkurrenskraftiga mot företag som väljer 

att lägga sin produktion i Asien eller Öst-

Europa. 

Jag anser att vi har goda förutsätt-

ningar för detta. Först och främst har vi 

fått ett tillfälle att fl ytta maskiner och 

skapa en fabrik ”ifrån ett vitt papper”, 

så när allt är på plats så förväntar jag mig 

ett mycket smidigare och mer effektivt 

fl öde än vad vi haft tidigare. 

Under fl ytten har jag dessutom fått 

se många kollegor som ställt upp, tagit 

enormt ansvar, och kämpat för att vi ska 

komma på plats och få fart på leveran-

serna. 

Dessa insatser har varit imponerande 

och klart över det vanliga! 

Och jag ser mycket fram emot 

att få se vad vi tillsammans kan 

åstadkomma i dessa nya lokaler 

som är klart bättre anpassade för 

får verksamhet. 

Fakta Fixfabriken
 1925. Varumärket Fix registreras och 

Walter Bengtsson startar tillverkning 

och försäljning av den patenterade Fix-

spanjoletten. Företaget startas som ett 

handelsbolag vid namnet Fixfabriken 

Bengtsson & Co. 

     Benämningen Spanjolett kommer 

från espagnolette som var namnet på 

en fransk uppfi nning från 1700-talet, 

den utanpåliggande spanjoletten. Det 

franska ordet Espagnolette betyder 

den lilla spanjorskan.

1991. Abloy i Finland förvärvar FIX 

1994. ASSA ABLOY bildas.

2007. ASSA OEM AB blidas den 1 juni. 

Är ett företag i ASSA ABLOY-Gruppen, 

och bildades genom sammanslagning 

av de tre bolagen ASSA Industri AB, 

FIX AB och AB FAS Låsfabrik.

fortsättning 
på nästa uppslag

  och slutkontrollerar spanjoletter.

Nenad Damjanovic 

vid ytbehandlingen 

av spanjoletter.
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fl yttats till externa leverantörer. Utöver 
Urbis i Rumänien som huvudleverantör 
för våra komponenter har vi idag ett par 
svenska bolag som vi utökat samarbete 
med. 

 
Kvalitet och säkerhet
Produktkvalitet och leveranssäkerhet 
är företagets viktigaste nyckeltal för att 
kunna konkurera på en global marknad. 
Anpassningen till ny fabrikslokal har 
öppnat möjlighet att producera smartare 
och mer effektivt. I fl yttprojektet har vi 
sett många sådana insatser.

 Idag, kan klubben på AssaOem med 
stolthet konstatera att vi är en del av 
Majornas och Göteborgs historia. Samti-
digt börjar vi skriva ett nytt kapitel i de 
nya fabrikslokalerna i Mölnlycke. 

Samir Ljutic

Christopher Halvorsen
Anställningstid ca ett år.

Christopher, beskriv ett minne 

från tiden i Majorna.

– Samhörighet. Det kändes mer tajt och 

sammansvetsat i Majorna.

Vad har du för förväntningar 

inför framtiden i Mölnlycke?

– Få ordning och jobba lika bra på liten 

yta. Göra fabriken positiv för alla. 

fler Minnen 
från Majorna

Anpassningen 
till ny fabriks-
lokal
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Rune Hjälm
Arbetat sedan 1982 

Rune, beskriv ett minne 

från tiden i Majorna.

 – Det fi nns så många 

minnen. Bra kamratskap 

och att jobba i Majorna 

var väldigt bra på många 

sätt. 

– Förväntningar inför 

framtiden i Mölnlycke?

- Det känns som våra 

jobb är tryggade i och 

med fl ytten till Mölnlycke. 

Det är allra viktigast och nu gäller det att 

utveckla verksamheterna utifrån de nya 

förutsättningarna. 

Annelie Eriksson. 
Anställningstid 12 år

Beatriz Jimenez.
Anställningstid 26 år

Beatrice, beskriv ett minne från tiden i 

Majorna.

– Jag kommer minnas det fi na området 

och att det var så nära att ta sig överallt. 

fler Minnen 
från Majorna

Annelie, beskriv ett minne från tiden i 

Majorna.

– Sommarfesterna på parkeringen. Fram-

för allt när trubadurerna Sonny & Petter 

spelade för oss..

Vad har du för förväntningar inför framti-

den i Mölnlycke?

– Att vi får komma iordning och får till 

bra rutiner som saknas just nu. Samt en 

behagligare arbetsmiljö. Att vi kan växa 

och få in nya produkter i sortimentet.

Vad har du för förväntningar inför framti-

den i Mölnlycke?

– Att det ska bli ordning så fort som möj-

ligt med all röra som orsakas av en fl ytt. 

Att vi ska fortsätta att delta på IF Metalls 

utbildningar.

Carolina Mendez. 
Anställningstid sex år

Carolina, beskriv ett minne 

från tiden i Majorna.

– Svårt att välja ett minne från Majorna. 

För mig var det en plats där jag bland an-

nat skaffade vänner och upplevde kärlek. 

Vad har du för förväntningar inför framti-

den i Mölnlycke?

– Att fabriken fortsätter att växa och att 

det leder till nya utvecklingsmöjligheter 

för personalen. 

[ ETT ARBETARKVARTER I FÖRORTEN ] 
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I början av januari skickade Arbets-
miljöverket brev till samtliga arbets-
givare om de nya föreskrifterna som 
börjar gälla från 31 mars om organisa-
torisk och social arbetsmiljö.

Föreskrifterna är tydliga med att 
arbetsgivarna har ansvar för att arbets-
tagarna inte blir sjuka på grund av för 
hög arbetsbelastning. Detta ökar kraven 
på att resurser anpassas efter arbetets 
karaktär.

Arbetsgivarens ansvar
– Det här är en del av grundplåten i den 
nya föreskriften. Vi ska helt enkelt inte 
bli sjuka av våra arbeten. Det är arbets-
givarens ansvar att det inte sker, säger 

[ ARBETSMILJÖ ] 

 PETER FRÖVÉN OM FÖRESKRIFTEN FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ: 

Peter Frövén vid arbetslivsenheten på 
IF Metalls förbundskontor.

I den nya föreskriften lyfts fl era punk-
ter upp som arbetsgivaren ska ta hänsyn 
till. Bland annat ska de se till att inte 
ohälsosam arbetsbelastning sker genom 
att ändra arbetsmängd. 

De ansvarar också för att göra en 
prioritetsordning, om arbetstagaren kän-
ner att de inte hinner med arbetet och 
blir stressad. Arbetsgivaren ska se till 
att arbetsuppgifterna är varierade och i 

– Föreskriften är bra och 

är efterlängtad. Vi ser att 

sjukskrivningarna ökar, 

säger Peter Frövén, 

arbetslivsenheten på 

IF Metalls förbundskontor.

– Grundtanken är både självklar och riml 

– Jag mår inte så bra… det är jobbet
Den 21 januari rivstartade utbild-
ningsverksamheten för 2016 genom en 
konferens om den nya arbetsmiljöfö-
reskriften som börjar gälla i mars. Hela 
115 deltagare var på plats för att lära 
sig mer om föreskriften och de verktyg 
man kan använda sig av. 

– Det är fantastiskt med ett så stort 
intresse för en så här viktig fråga. Ämnet 
är svårt att hantera och vi ser fram emot 
föreskriften, säger Celina Stålhammar 
och Elisabeth Andersson, Saab AB.

Dagen handlade om ohälsosam 
arbetsbelastning, kränkande särbehand-
ling på jobbet och andra frågor som går 
in under begreppet organisatorisk och 
social arbetsmiljö. 

– Dagen var mycket intressant! 
AFS’en är helt rätt i tiden. Vi har erfa-

renheter av den här typen av frågor på 
min arbetsplats och AFS’en är ett verk-
tyg i dialogen med arbetsgivaren, säger 
Kjell Olofsson förtroendevald på Din Bil.

Arbetsmiljöföreskriften i praktiken
Medverkade gjorde Annika Nilsson och 
Peter Frövén från IF Metalls förbunds-

kontor. De gav deltagarna 
en djupare inblick i själva 
föreskriften samt pratade 
om hur man kan arbeta 
med frågan. 

Inte hållbart i längden
– Jag hoppas på att man 
kommer kunna använda 
detta till att ändra på 
attityder, den hårda 
stilen och ökade trycket på 
arbetarna som används på 
våra arbetsplatser runt om 
i landet. För så som det är 
just nu håller inte i längden med ökade 
sjukskrivningar och psykisk ohälsa, sä-
ger Henrik Sörensen, Berendsen Textil. 

På konferensen medverkande skåde-
spelaren Eva Ahlberg samt författaren 

Celina Stålhammar och Elisabeth 

Andersson, Saab AB. AFS 2015:4 

Organisatorisk 

och Social 

arbetsmiljö.
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föreskriften är Arbetsmiljöverket tydlig 
med att arbetsgivaren bör uppmärksam-
ma att tid för återhämtning fi nns.

Bra att utbilda chefer
En annan punkt som lyfts fram är att 
det är bra att utbilda chefer, arbetsleda-
re och skyddsombud för att tillsammans 
ta fram mål på arbetsplatsen för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 Det här ger mellanchefer resurser de 
tidigare saknat när det gäller organisa-
toriska och sociala problem, fortsätter 
Peter Frövén.

Risken för olyckor
Arbetstidens förläggning påverkar också 
risken för olyckor. Det gäller fl era olika 

arbetstidsformer som bland annat skift-
arbete, nattarbete, delade arbetsturer, 
omfattande av övertid, långa arbetspass 
och arbetstagarens möjligheter att utföra 
arbete på olika tider och platser med 
förväntningar att vara ständigt nåbar. 

Bra och efterlängtad skrift
– Föreskriften är bra och den är efter-
längtad. Vi ser att sjukskrivningarna 
ökar och vi ser även att många drabbas 
av belastningsskador, som historiskt är 
ett av våra medlemmars största problem.

– Mycket  har sin grund i att själen 
inte mår bra. Det här är ytterligare ett 
steg mot ett hållbart arbetsliv, avslutar 
Peter Frövén.

Tomas Angervik

 

Flera punkter 

lyfts upp som 

arbetsgivaren 

ska ta hänsyn 

till. De ska se till 

att inte ohälsosam 

arbetsbelastning 

sker genom att 

till exempel

ändra arbets-

mängden.

ig – vi ska inte bli sjuka av våra arbeten

Börje Eriksson med teatern och boken 
Bakom leendet. Teatern och boken base-
ras på det så kallade ”Krokom-fallet” där 
två chefer åtalades för att ha drivit en 
anställd till självmord. 

– Det var en oerhört gripande tillställ-
ning och en fantastiskt bra plattform att 
utgå från i det vidare samtalet om den 
nya föreskriften, hur man kan arbeta, 
både som facklig organisation men även 
som arbetskamrat , säger Henry Anders-
son, ansvarig för konferensen. 

Text och foto: Malin Rosén

FAKTA: Teatern Bakom leendet synlig-

gör psykosociala arbetsmiljöproblem, 

och verkar för ett mer inkluderande 

och värdigt arbetsliv. 

Boken – och teatern, handlar om skad-

liga processer i arbetslivet och vad som 

kan förändras.

Läs mer på www.bakomleendet.se

[ KONFERENS OM NYA ARBETSMILJÖFÖRESKRIFTEN ] 
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[ ARBETSMARKNAD ] 

Nerdragningar 
på SKF

Under hösten 2015 varslade SKF 160 
anställda om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. Vikande produktionsvoly-
mer är skälet. 

– 146 anställda fi ck lämna företaget, 
säger Zarko Djurovic, klubbordförande 
på SKF.

Produktionsnedgång (segment som 
tillverkas just i Göteborg) och konkur-
rens från andra tillverkare i bland annat 
Kina, har gjort att SKF tvingats anpassa 
kostymen till en ny produktionsnivå. 

– Tyvärr är detta fabrikens nya 
normalläge, produktionen spås ligga på 
samma nivåer under 2016, säger Zarko 
Djurovic.

Ovan situation
Fack och företag genomförde under 
hösten uppsägningsförhandlingar. För 
parterna en ”ovan situation”, inga upp-

Fakta SKF
Aktiebolaget SKF (ursprungligen Svens-

ka Kullagerfabriken) är ett svenskt 

industriföretag med huvudkontoret i 

Gamlestaden i Göteborg. Företaget 

startades 16 februari 1907 som en av-

knoppning av Gamlestadens Fabriker. 

SKF är en av världens ledande 

leverantörer av produkter och tjänster 

inom området lager och tätningar, 

men omfattar också tekniskt stöd, un-

derhållsservice, tillståndsövervakning 

och utbildning. 

sägningsförhandlingar sedan 1992. 
I början av december enades parterna 

och totalt 146 personer lämnar företaget. 
– Ingen lämnar SKF innan 27 april 

2016. De fl esta uppsagda blev arbets-
befriade redan 9 december, säger Zarko 
Djurovic. 

Zarko Djurovic berättar att klubbens 
primära intresse har varit att rädda så 
många medlemmar som möjligt. – 135 
av 146 anställda  sades upp, övriga blev 
erbjudna och accepterade ”frivillig lös-
ningar” med avtalspension.

Tuffa hösten 2015
Det har varit en tuff höst för klubbens 
förtroendevalda. Utbildning i krishante-
ring och det svåra samtalet genomfördes 
inför att företaget skulle lämna uppsäg-
ningsbeskeden till de berörda.

– Gruppstyrelserna har gjort ett 
fantastiskt jobb. De har funnits bland de 
anställda hela tiden och stöttat, säger 
Zarko.

Nu väntar nya utmaningar för fack-
klubben. En minskning av personal 
innebär att omplaceringar är att vänta 
för att få produktionen att fl yta. 

– En konsekvensanalys är gjord och 

man får inte glömma de som arbetar 
kvar. Detta innebär förändringar för dem 
också, poängterar Zarko. 

Omställningsföretaget Startkraft har 
börjat sitt arbete. Ett fl ertal företag kon-
taktade SKF redan under förhandling-
arna för att förhöra sig om de anställdas 
kompetenser.

Det fi nns ett stort intresse för de som 
sagts upp. SKF har en väldigt kompetent 
personal med erfarenhet som är efter-
sökt, säger Zarko Djurovic.

Carina Cajander

Gruppstyrelserna 
har gjort ett 
fantastisk jobb.
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[ ARBETSMARKNAD ] 

Jobbmässa för uppsagda på SKF 
Fackklubben på SKF arrangerade i 
januari tillsammans med omställnings-
företaget Startkraft, en jobbmässa. 
Mässan är till för dem som i decem-
ber 2015 blev uppsagda på grund av 
arbetsbrist från SKF.

– I samband med att varslet lades 
började företag höra av sig till SKF med 
intresse för de kompetenser som de 
uppsagda hade. Vi ser detta som ett 
bra sätt för medlemmarna att träffa 
potentiella nya arbetsgivare, säger 
Clas Larsson, sekreterare i verkstads-
klubben.

Flera uppsagda medlemmar tog chan-
sen att få träffa företagen, bland annat 
Richard Bodén och Dennis Bengtell, som 
tyckte att det var ett riktigt bra initiativ. 
Både för de som söker nytt jobb men 
även för företagen som sökte kompetens 
från industrin.

Ingen av dem såg negativt på att ta 
ett jobb på ett bemanningsföretag. Ric-
hard Bodén säger, 

– Många företag väljer ju att rekry-
tera via bemanningsföretag för att sen 
anställa. 

Dennis Bengtsell har inte heller 
något problem med att bli anställd av ett 
bemanningsföretag.  

– Jag var anställd på ett bemannings-
företag innan min tid på SKF och det 
ledde till en anställning.

På jobbmässan I Federal Moguls 
monter står Malin Berghald,  anställd 
på företaget  och pratar med före detta 

Text 2

 

Startkraft är det omställningsföretag 
som anlitats för att hjälpa de som 
blivit av med sin anställning på SKF. 
Inledningsvis arbetar sju personer från 
Startkraft med omställningen till ny 
sysselsättning. Startkraft har tidigare 
arrangerat denna typ av jobbmässor. 

– Vi vill skapa en mötesplats för de 
som söker jobb och de företag som vill 
anställa. 

– Det ska inte behövas kännas som 
en stor mur man ska ta sig igenom för 
att få kontakt, säger Pernilla Willig från 
Startkraft. 

Startkraft ska börja jobba med IF 
Metalls kompetensbank och uppmana 
de som som söker jobb att registrera sig 
där. – Kompetensbanken liknar mycket 
Startkrafts egen jobbsökmotor, säger 
Pernilla Willig.

Text och foto Karl-Henrik Rosberg

arbetskamrater på SKF om hur det är 
att jobba på Federal Mogul. 

– Ett kanon bra initiativ. Jag tror 
att arrangemanget kommer leda till att 
många hittar ett nytt jobb på något av 
alla de företag som är här, säger Malin.

Malin Berghald nyss fyllda 40 år, är 
själv en av dem som fi ck lämna SKF i 
varslet. Vägen till nytt jobb gick väldig 
fort för Malin. 

– När jag fi ck veta att jag skulle få 
lämna SKF så ringde jag min gamla 

arbetsgivare, Federal Mogul och fi ck jobb 
där. 

Nästan 20 företag deltog i mässan, 
fl est från industrin men även företag 
från andra branscher. Bland annat var 
Göteborgs Spårvägar, Lernia, Speed, 
proffi ce, Securitas, Plastal och Nevs på 
plats. Jan Jansson, produktionsledare 
från Federal Mogul, tycker att jobbmäs-
san var ett riktigt bra initiativ.

– Ettbra tillfälle för oss att hitta med-
arbetare med kompetens från industrin.

Flera uppsagda medlemmar tog chansen att få träffa företagen, 

bland annat Richard Bodén och Dennis Bengtell.

– En mötesplats för de jobbsökande
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Företaget Cryo AB (Linde Group), 
avvecklar sin verksamhet i Arendal. 
Totalt 70 medlemmar berörs. För åtta 
år sedan blomstrade företaget, mitt 
i fordonskrisen 2008 anställde Cryo 
personal, säger Henry Andersson, 
klubbordförande.   

Cryo lade redan under våren 2015 ett 
varsel om uppsägning på grund av 

[ ARBETSMARKNAD ] 

– Det känns tungt och riktigt tråkigt
CRYO AB LÄGGER NER, HENRY ANDERSSON, EN AV 70 SOM DRABBAS:

arbetsbrist som avsåg 40 kollektivan-
ställda. 

– Företaget meddelade att man 
tänkte lägga ner all tillverkning av dist-
ributionsutrustning och produktionen 
av marina gasbränslesystem. I Göteborg 
skulle de bara fokusera på heliumcon-
tainertillverkning och service, säger 
Henry Andersson.

Förhandlingarna startade, de blev 

långdragna och lades på is vid semes-
tern. 

Olika besked
– Beskedet företaget gav var att Linde 
skulle granska Cryos förhandlingar, 
säger Henry Andersson. 

– När förhandlingarna återupptas 
kommer helt ”nya bud”.  Heliumcon-
tainertillverkningen ska fl yttas till 

Cryo AB lägger ner två av de tre affärsområden som funnits i Arendal. - Riktigt tråkigt, säger klubbordförande Henry Andersson.
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[ ARBETSMARKNAD ] 

FAKTA: Cryo AB har sitt ursprung i 

Svenska Karbidkontoret på Gårda i 

Göteborg, som tillverkade tankar. Det 

köptes upp av AGA och fl yttade 1971 

till Oljevägen under namnet AGA Cryo. 

År 2000 köptes hela AGA av Linde, 

världens kanske största gasbolag, med 

huvudkontor i München.

Cryo har tillverkat utrustning för 

hantering av fl ytande gas. Bland annat 

distributionsutrustning, till exempel 

semitrailers för transport av gas på 

land och till sjöss samt gasbränsletan-

kar för fartyg.

Tyskland och eventuellt ska den marina 
gasbränsletillverkningen säljas, övrigt 
ska avvecklas. 

– Anledningen var väl främst att de 
hade lite att göra i Tyskland. Samtliga 
anställda på den avdelningen erbjöds 
jobb i Tyskland, säger Henry Andersson.

Hopp och förtvivlan
Facket pendlade under fl era månader 
i ovisshet, mellan hopp och förtvivlan. 
Situationen för klubben och medlem-
marna var allmänt rörig. Tiden gick 
och medlemmarna väntade på besked. 
Många frågor var obesvarade, Får jag 
vara kvar? Får jag anställning i det nya 
bolaget?

Det har varit en fruktansvärd 
situation. Folk har mått riktigt dåligt 
av ovissheten. Klubben har känt sig 
maktlös då man varken fått eller kunnat 
lämna information, säger Henry Anders-
son. 

Avvecklar två affärsområden
Den 8 oktober 2015 var förhandlingarna 
klara och företaget meddelar är att man 
avvecklar två av de tre affärsområdena 
som funnits i Arendal. MAN Diesel köper 
den del av Cryo som tillverkar gasbräns-
letankar för fartyg. 

MAN:s förvärv av gasbränsletillverk-
ningen innebar att 20 av de uppsagda 
erbjuds jobb.

 – De tio som jobbat med den tillverk-
ningen tidigare och tio ytterligare, säger 
Henry Andersson. 

Skickliga yrkesarbetare
En oviss men hoppfull framtid väntar nu 
övriga, totalt 50 medlemmar som är upp-
sagda. De fl esta är arbetsbefriade sedan 
31 januari 2016, ett par jobbar fortfa-
rande kvar för att färdigställa inkomna 
ordrar. ABF-jobb har varit igång med 
omställningen sedan förhandlingarna 
vara klara. 

– De uppsagda är skickliga yrkesar-
betare, både svetsare och plåtslagare, 
utsikterna att få nya jobb borde vara 
ganska goda, säger Henry Andersson.

– Men avslutar och poängterar Henry 
Andersson, det kommer att bli svårt att 
hitta en arbetsplats som denna. Kamrat-
skapet som funnits här tror jag är unikt. 

Carina Cajander 

Det kommer 
att bli svårt 
att hitta en 
arbetsplats 
som denna. 
Kamratskapet 
som funnits
tror jag är unikt.

Bilderna ovan visar produkter som 

företaget Cryo producerade i Göte-

borg. Överst en heliumtank (fl yttas till 

Tyskland) som används för transport 

av fl ytande helium den undre bilden 

visar en biltank som transporterar 

fl ytande gas. 
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för medlemmar utan fackliga uppdrag
Är du intresserad av att gå en facklig kurs? Se här om du hittar något som 

verkar intressant!

Som vanligt när det gäller fackliga studier så anmäler du dig via Studie-

organisatören på din arbetsplats eller på mail goteborg@ifmetall.se 

- skriv Studier i ärenderaden, eller via telefon 031-774 32 11.

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats    Sista anmälning 

Fackligt studieutbud

17 25-27 april Lagar och avtal MU SKF 18 mars

17 28 april Så här deltar vi i förändring av världen AM SKF 18 mars

18 3 maj Konsumenträtt och privatekonomi AM SKF 23 mars

18 3 maj IF Metallare i politiken AM Kusten 23 mars  

19 9-11 maj 55 + medlemsutbild. äldre medlemmar AM SKF 1 april

19 10-11 maj Om Global Rättvisa MU30 Gbg 1 april

19 12 maj Vilket samhälle vill vi ha? AM SKF 1 april

19 13-15 maj Ungdomshelg MU30 L: Brattön 1 april

20 16-18 maj Medlem i facket MU Kusten 8 april

20 21 maj Innebandy AM Gbg 15 april

21 23-25 maj Med livet som insats AM-SO SKF 15 april

21 26 maj Om Försäkringar MU30 Gbg 15 april

21 26 maj Feminism – fördomar och fakta AM SKF 15 april

21 27 maj Facklig introduktion MU SKF 15 april

22 2 juni Självförsvar kvinnor KM Gbg 22 april

23 7-9 juni Medlem i facket MU L: Brattön 29 april

23 8-9 juni Om Facket MU30 Gbg 29 april

23 9 juni Sociala medier AM SKF 29 april

24  13-15 juni Vår trygghet AM L: Brattön 6 maj

24 16 juni Kost och motion AM Kristinedal 6 maj

26 27-29 juni Fackets försäkringar MU SKF 20 maj 

26 30 juni El Chocko AM SKF 20 maj

SOMMARUPPEHÅLL

36 5-7 sep Fackets Försäkringar MU SKF 22 juni

36 8-9 sep På tal om det som inte syns MU SKF 22 juni

37 12-14 sep Medlem i facket MU SKF 22 juni

38 19-21 sep 55 + medlemsutbild. äldre medlemmar AM SKF 12 aug

38 22 sep Stress och vila AM Kristinedal 12 aug

39 29 sep Nazismens framväxt AM SKF 19 aug

39 30 sep Facklig introduktion MU SKF 19 aug

Målgruppsförklaringar: MU = Medlem utan uppdrag, AM = Alla medlemmar, MU30 = medlem under 30 år samt 

AM-SO = Alla medlemmar utom Skyddsombud

Kursplatser: 
SKF = Externatkurser på SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 i Göteborg. LO = LO-distriktet i Västsverige, Olof Palmes Plats 1, 

Folkets Hus, Göteborg. Kusten = Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg. VFHS = Internatkurser på Viskadalens 

Folkhögskola mellan Borås och Kinna.  



25  MEDLEMSMAGASIN 1/2016 FÖR IF METALL GÖTEBORG   |

[ PENSIONÄR I IF METALL/FILMTIPS ] 

SUFRAGETTE
Drama
Speltid: 1 timme 46 minuter

Suffragette är ett spännande drama 

om fotsoldaterna i den tidiga femi-

niströrelsen, kvinnor som tvingades 

under jorden i en farlig katt-och-råt-

ta-lek med en allt mer 

brutal stat. 

De var arbetande 

kvinnor som hade sett 

att den fredliga pro-

testen inte uppnådde 

någonting. De såg en 

mer radikal kamp som 

den enda vägen till 

förändring. 

De var villiga att 

förlora allt i sin kamp för jämlik-

het - sina jobb, sina hem, sina barn 

och sina egna liv.  Maud var en sådan 

fotsoldat. Berättelsen om hennes 

kamp för värdighet och en röst är 

både gripande och kraftfull men 

också djupt hjärtskärande och mycket 

inspirerande.

IF Metall Göteborg har en aktiv pensio-
närsförening som bland annat ordnar 
månadsträffar och studiecirkelträffar. 

Till månadsträffarna som äger rum 
i Folkets hus på Järntorget i Göteborg 
brukar det i snitt komma 80-85 perso-
ner. På träffarna så bjuds det på intres-
santa föredrag, musik och dans. För 
endast 20 kronor kan Du delta och det 
ingår både fi ka och lottdragning.  

– Träffarna är väldigt uppskattade. Du 
som är medlem får gärna ta med dig en 
person, säger Orla Jeppesen som är ord-
förande för IF Metalls pensionärer.

Innehållsrikt program
Föreningen ordnar även bussresor. 
I slutet av april åker föreningen till 
Fredrikshamn med Stena Line. Under 

turen blir det underhållning och möjlig-
het till dans. Biljetter fi nns i begränsat 
antal och kostar 75 kronor.

– Betalar du pensionärsavgift till 
IF Metall har du tillgång till dessa akti-
viteter, säger Orla Jeppesen.

De större arbetsplatserna Volvo och 
SKF har egna lokala klubbar som ordnar 
en hel del aktiviteter. 

Många aktiva seniorer
Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det 
strax över 4 000 pensionärsmedlemmar i 
IF Metall Göteborg varav av cirka 
1 100–1 200 är föreningsanslutna. Som 
medlem får du även medlemstidningen 
Dagens Arbete, du kan hyra stuga på 
Gullholmen och delta pensionärsfören-
ingens studiecirklar till en låg kostnad.

Carina Cajander

FÖREDRAG, CIRKLAR, MUSIK OCH DANS 

– Träffarna är populära

Pensionär i IF Metall

Du som redan varit 
med i en studiecirkel 
vet hur roligt och in-
tressant det kan vara. 
Du som aldrig provat 
på – kom med så får du själv se hur det är. 

Om du vill 
vara med i 
en studiecirkel 
eller veta mera, 
ring till vår expedition 
på torsdagar mellan 
klockan 10 och 12. 
Telefon 774 32 46.

Som medlem i IF Metalls pensionärsförening har du många möjlig-
heter till en trevlig och givande fritid tillsammans med andra 
metallpensionärer. 

 att du får tidningen Dagens Arbete.
Gullholmen.

Pensionärsföreningens studiecirklar till en låg  
 kostnad.

månadsträffar med föredrag, dans   
 och annat trevligt över en kopp kaffe med dopp. Kostnaden är   
 20 kronor vilken också inkluderar en lott i vårt lotteri.
I det här programmet presenterar vi föreningens verksamhet  
för våren 2016.

Vi får väl se dig på våra träffar och i en studiecirkel? 

Välkommen i gemenskapen!

Förkovra dig 
i våra cirklar!

Gullholmen.

Vad gör du

om några 

år?

IF Metall har en studiecirkel som kan hjälpa dig 
in i framtiden

P
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I det 
för vå

Vi får v

Välkom

Pensionärs-
Göteborg

Cirklar, 
månads-
träffar, föreningar 

         & biljetter

PROGRAM 

2016Vår
en

PENSIONÄRERNAS EXPEDITION 

IF Metall, Folkets Hus, 

Olof Palmes Plats, 

413 04 GÖTEBORG 

Telefon: 031-774 32 46 

Expeditionen är öppen 

alla torsdagar 3/3–28/4 

mellan 10.00 och 12.00.

– Betalar du pensionärsavgift till 

IF Metall har du tillgång till förening-

ens samtliga aktiviteter, säger Orla 

Jeppesen, Orla Jeppesen är ordfö-

rande för IF Metalls pensionärer.

Vi fi nns 
på Facebook och
ifmetall.se/goteborg
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Ett familjehem är en familj som har ett 
samarbete med socialtjänsten och tar 
emot barn och ungdomar som om av 
någon anledning inte kan bo med sina 
föräldrar eller ordinarie vårdnadsha-
vare. 

Förr i tiden kallades det fosterhem men 
nu kallas det familjehem. Tanken är 
att det ska vara en tillfällig lösning för 
de som placeras i familjehem och målet 
är att dem någon gång ska få komma 
tillbaka till sina biologiska familjer. En 
placering kan vara alltifrån månader till 
fl era år. 

Flera orsaker
Orsakerna till att barn hamnar i famil-
jehem är många, missbruk, sjukdom, 
fängelsevistelse m.m. Placeringen av 
barnen kan ske på mycket kort varsel, 
ett familjehem kan få ett samtal på 
morgonen om de kan ta emot ett barn på 
eftermiddagen.

Det fi nns olika varianter av familje-
hem, man kan vara det på heltid eller 
deltid, det vill säga att man tar emot bar-
nen på exempelvis helger för att avlasta 
en familj eller jourhem. Man kan också 

vara en kontaktperson vilket är vanligt 
för tonåringar. En person man kan prata 
med och träffa ibland men som man inte 
bor hos. 

Vem som helst kan anmäla sitt in-
tresse för att bli familjehem. I många fall 
är det släktingar till barnen, det är också 
bland dem socialtjänsten kollar först när 
det kommer till placering av barn. Man 
blir då kontaktad av familjehemsenheten 
och går då tillsammans igenom ett antal 
steg för att se om man är lämplig. Först 
kollar man belastningsregister, är man 
tidigare dömd för något brott är man inte 
en lämplig kandidat. Man kollar också 
livssituationen överlag, hur ens inkomst, 
boende och övrigt fungerar. 

10 års erfarenhet
En av dem som tagit steget till att bli 
familjehem är Robin Alsing, medlem i 
IF Metall och fackligt förtroendevald på 
Bilia. 

–  Jag har varit familjehem i 10 år och 
det som fi ck mig att ta beslutet var att vi 
ville ha fl er barn men inte nödvändigtvis 
biologiska. Så en dag när vi såg en an-
nons i GP så ansökte vi och blev god-
kända. Mitt råd till dem som funderar 

men tvekar är att bara söka! Det fi nns så 
många barn som behöver hjälp och stöd 
både deltid och på heltid. 

– När detta är klart så blir det en 
intervju. Denna intervju tar många tim-
mar och där är ingenting heligt, absolut 
ingenting, säger Robin.

Nära samarbete
När man har blivit godkänd som famil-
jehem får man gå en kurs som familje-
hemsenheten håller, där lär man sig om 
vilka lagstiftningar och regelverk som 
gäller samt annat som man måste veta 
om att vara familjehem. Och under hela 
perioden som man har ett barn eller fl era 
hos sig så har man ett tätt samarbete 
med socialtjänsten. 

– Fördelarna är att man får be-
rika sina liv med barn och att man gör 
så mycket nytta för just dessa barn. 
Nackdelen är rent känslomässig. Många 
placeringar upphör tillslut. Detta är 
meningen också att de skall göra. Målet 
är alltid att barnet skall tillbaks till sin 
biologiska familj. Dessa uppbrott kan 
vara jobbiga för dig som familjehems 
förälder, avslutar Robin. 

Emelie Östh

Robin Alsing har varit 
familjehem i tio år

[ SAMHÄLLSENGAGEMANG ] 

– Fördelarna är 

att man får berika 

sina liv med barn 

och att man gör 

så mycket nytta 

för just dessa 

barn, säger Robin 

Alsing, fackligt 

förtroendevald på 

Bilia och familje-

hem sedan 2006.

Fakta familjehem: Under 2014 var ca 

18 000 barn placerade i olika former 

av familjehem och det behövs fl er som 

engagerar sig och öppnar upp sitt hem 

för barn som behöver det.  

Vill du veta mer? Gå in på www.

goteborg.se och klicka dig vidare till 

familjehemsenheten, där fi nns infor-

mation om vart det behövs familjehem 

samt hur man gör för att ansöka. 
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Olle Ludvigsson (S)
EU-parlamentariker

Medlem i IF Metall 

Göteborg

Ingredienser till pajen
Smördeg till en paj, diameter 

ca 20cm. (fi nns även att köpa 

färdig) 

400 gram Inlagda kronärt-

skockor  

1 vitlöksklyfta

2 msk matolja

1 msk pressad citron

3 msk vispgrädde

75-100 gram prästost

 

Till servering 

1 pkt stekt bacon 140 gr

Skivor av prästost  

Färsk persilja 

Gör så här
Mosa hälften av kronärtskockorna 

ihop med oljan, vitlöksklyftan, 

osten, citronsaften och grädden. 

Det gör du enklast genom att 

blanda ihop allt med en mixer. 

Sätt smördegen i en form, lägg i 

moset i botten och lägg på resten 

av kronärtskockorna som du har 

delat i mindre bitar. 

In i ugnen på 200 grader cirka

20 minuter.

Under tiden steker du bacon och 

skär osten i små fi na bitar.

Ta ut pajen och pynta med ost, 

bacon och persilja. 

 

EU måste öka
engagemanget
I Serbien

R APPORT FR ÅN BRYSSEL

Före jul kom EU:s medlemskapsförhandlingar 

med Serbien igång på allvar. Vid ett Bryssel öpp-

nades då de två första förhandlingskapitlen.

Jag har länge följt utvecklingen i Serbien på nära 

håll: inom gränsöverskridande fackliga samarbe-

ten och numera även som EU-parlamentariker. 

Som jag ser det är förhandlingsstarten ett stort 

steg i rätt riktning. Det är nu viktigt att den även 

i realiteten blir en positiv impuls – att den leder 

till att EU tar hela engagemanget med Serbien 

till en högre nivå. EU har allt att vinna på att ett 

öppet och välfungerande Serbien kommer med 

som ny medlemsstat.

EU behöver nu fokusera på tre saker:

För det första måste EU se till att förhandling-

arna blir substantiella. Det är viktigt att sätta 

den press och ge den support som behövs för 

att serberna ska leverera.

För det andra måste EU intensifi era de grund-

förberedelser som krävs för att ytterligare kapitel 

i förhandlingarna ska kunna öppnas upp. Särskilt 

viktigt är det att driva på det serbiska arbetet 

med att garantera principerna om rättstat, med-

iafrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Det handlar inte minst om att knäcka korruption 

och organiserad brottslighet. 

 

För det tredje måste EU se till att hela tiden ha 

en rejäl beredskap för att tekniskt och resurs-

mässigt öka stödet till Serbien i hanteringen av 

fl yktingsituationen.

Förhandlingsstarten 

är positiv, men inte 

tillräcklig. För att Serbien 

ska stanna på rätt spår 

krävs ett starkare och bre-

dare EU-engagemang.

Paj med kronärtskockor
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Många fi kar sig till språk på ett café

[ INTEGRATION ] 

Bli volontär! Röda Korset är världens 

största katastroforganisation. De 

fi nns över hela världen och består av 

miljontals frivilliga som bestämt sig 

för att hjälpa andra människor. Det 

fi nns en mängd olika uppdrag du kan 

ta förutom att bli volontär på språk-

café. Uppdragen kan variera inom allt 

från läxhjälp till att ha kontakt med 

hemlösa eller att vara anhörigstöd till 

de som vårdar sina anhöriga. Surfa in 

på www.redcross.se 

På www.goteborg.se kan du hitta 

andra frivilligorganisationer under 

fl iken omsorg och hjälp.

Tycker du om att fi ka? Vill du göra det i 
trevlig samvaro med många skratt och 
människor som gärna lyssnar på dig 
och tycker det är värdefullt att få höra 
dina tankar? 

Kan du tänka dig att avvara ett 
par timmar i veckan för att fi ka med 
ett gäng människor som vill lära sig 
svenska, vår kultur och få lära känna 
oss som är födda här eller har bott här 
länge. På köpet får du lära dig mer om 
andras kultur och språk.

I Göteborg fi nns ett fl ertal språkcaféer. 
Flertalet i bibliotekens regi och i samar-
bete med Röda korset, en del i kyrkans 
tjänst eller andra föreningar. 

Pedagogisk megtod
Det är en pedagogisk metod som fi nns i 
hela Sverige och har funnits i Göteborg 
sedan i början på 2000-talet då det första 
uppfanns på Kortedala bibliotek.  

Anledningen till företeelsen var att de 
noterat att människor på andra kurser 
möttes på ett anspråkslöst, glädjefullt 
och lättsamt vis över kaffet och kakan. 
Biblioteket fi ck också många förfråg-

ningar om praktikplatser, då många var 
intresserade av träna svenska där.

Språkcaféer 
De språkcaféer som Röda Korset är med 
och driver sköts av volontärer. En del av 
de andra språkcaféerna har anställda 
som leder fi kastunderna. Ledordet är att 
ha en trevlig stund och att bli stärkt i 
sitt språk. 

Många av besökarna är unga, även 
om åldersspannet är stort. De är ambi-
tiösa och väldigt nyfi kna på Sverige och 
svenskarna. Yngre som är med o sam-
talar efterfrågas, men äldre volontärer 
uppskattas också. Ofta är de tydligare 
och långsammare i sitt prat.

Motverka segregation
Inom IF Metall så fi nns många med-
lemmar med invandrarbakgrund. IF 
Metall arbetar aktivt med att motverka 
diskriminering, främlingsfi entlighet och 
rasism. 

Utbildningar mot detta anordnas både 
för förtroendevalda och för medlemmar. 
Många av de som nu kommit till Sverige 
kan vara framtida medlemmar.

Genom den stora fl yktingström-
men som varit under förra året, så har 
vi många nya invånare i Sverige som 
inte vill annat än att få integreras och 
få chansen att bygga upp ett nytt liv. 
Många har fått lämna allt de hade. 
Familj, vänner, arbete och ägodelar är 
kvar. Nu får de börja från början. Ta 
chansen att få lära känna dem och att få 
en smakbit av deras kultur.  

Annelie Nilsson

I Göteborg fi nns ett fl ertal språkcaféer. Företeelsen är en framgångsrik pedagogisk metod som utvecklar och stärker språket.
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[ TÄVLA OCH VINN! OM JÄMSTÄLLDHET ] 

FRÅGA 1: Vilket år röstade kvinnor för första gången i Sveriges Riksdag?

1.  1919 

X.  1921 

2.  1916

FRÅGA 2: Hur ser könsfördelningen ut bland förskolepersonal i Sverige?

1.  3 procent män och 97 procent kvinnor

X.   21 procent män och 79 procent kvinnor

2.    13 procent män och 87 procent kvinnor

FRÅGA 3: Från och med vilket är samtliga yrken i Sverige öppna även för kvinnor?

1.  1971

X.  1958

2.  1989

FRÅGA 4: Vid vilken kongressen uttalade sig IF Metall 

som ett feministiskt förbund?

1.  2004

X. 2014

2. 2011

Tävla och vinn 
två entréårskort 
på Liseberg
Svara på frågorna i quizen, skicka 

den rätta raden via mail gote-

borg@ifmetall.se eller gilla vår 

Facebooksida och svara med ett 

meddelande på IF Metall Göte-

borgs Facebooks sida. 

Vi finns på Facebook
och ifmetall.se/goteborgOBS! Tävlande måste vara medlem i IF Metall. 

Fo
to

: L
ise

b
e
rg
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Välkommen till Gullholmen
På vackra Gullholmen ligger anlägg-
ningen Gullholmsbaden.  Där äger IF 
Metall Göteborg, stugor, i en fantas-
tisk miljö! Gullholmsbaden är perfekt 
för dig som vill ha det lilla extra. 
Stugorna hyrs ut året runt, både 
veckovis och helger.

Husen är lagom för fem personer. De är 
moderna och utrustade med el, vatten, 
kyl/frys, TV, dusch och wc. Allt man kan 
tänkas behöva för några dagar i lugn och 
ro.

Restaurang
I anläggningens huvudbyggnad fi nner du 
en restaurang med en vacker utsikt mot 

havet. Där erbjuds god mat till humana 
priser och restaurangen är känd bland 
annat för sin läckra skaldjursbuffé. 
Under vinterhalvåret fi nns även en pub 
öppen vid olika tillfällen.

Är du intresserad av att hyra en 
stuga, gå in på avdelningens hem-
sida www.ifmetall.se/goteborg för att 
hämta en ansökningsblankett. 
Eller ring avdelningen, telefon 
031-774 32 00 för hjälp och informa-
tion.

Välkommen att besöka Gullholmen i 
en genuin skärgårdsmiljö!

[ FRITID ] 

Dags för 2016 års innebandyturnering
Samla ihop laget och plocka fram klub-
borna, vi fi xar resten. Fart och action 
utlovas.

Turneringen genomförs den 21 maj i en 
hall i Göteborgsområdet. Mer informa-
tion om plats kommer sedan. Spelschema 
mailas ut till deltagande lag senast en 
vecka innan spel.

Matcher om 12–15 minuter
Vi använder oss av Korpens domare och 
matcherna är mellan 12–15 minuter. 
Spel 3 mot 3, alltså ingen målvakt, på 
halvplan med små mål.

Det kommer att fi nnas fi ka till 
försäljning, ta med kontanter.

Viktigast av allt, Fair Play gäl-
ler, vi ska ha kul!

Anmälan sker till goteborg@
ifmetall.se, senast den 15 april.

Anmälan ska innehålla:
Lagets namn, spelarnas namn och 
personnummer, tröjfärg och kontaktupp-
gifter till lagledaren (mail och telefon-
nummer). 

Obs!! Alla spelare måste vara med-
lemmar i IF Metall.
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POSTTIDNING B
IF Metall Göteborg, Folkets Hus, 

Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg

193 ombud på Socialdemokraternas 
extrainsatta distriktskongress valde 
en vinterkväll i januari, före detta Vol-
voarbetaren Ann-Sofi e Hermansson 
till ny S-ledare och kommunstyrelse-
ordförande i Göteborg. 

– Jag är galet hedrad över att få 
detta förtroende, säger en märkbart 
rörd S-ledare. 

En mer än fullpackad kongresshall app-
låderade entusiastiskt när hon nyvald 
äntrade scenen. Ann-Sofi e, eller Soffan 
som hon kallas i folkmun höll ett långt, 
optimistiskt och allvarsamt tal. 

SOFFAN – NY ORDFÖRANDE 
I KOMMUNSTYRELSEN OCH S-LEDARE: 

– Våga ha optimism, 
 energi och framtidstro

Fakta om Soffan, 
Ann-Sofi e Hermansson:
51 år och heltidspolitiker 

som gillar att styrketräna. 

Hon har bland annat 

jobbat på regeringskans-

liet som sakkunnig hos 

Mona Sahlin, sju år på LO 

i Stockholm och sex år 

tillsammans med Göran 

Johansson som närmsta 

medarbetare. Innan sitt 

nya uppdrag jobbade 

hon för socialdemokra-

ternas europaparlamen-

tariker. 

Det var under 80-talet i samband med 
att Ann-Sofi e Hermansson jobbade på 
Volvo Personvagnar som hon blev fack-
ligt och politiskt aktiv. 

Började på Volvo
– Det var på Volvo som allting startade. 
Det var verkstadsklubben som fi ck mig 
att gå utbildningar och gå med i SSU, 
säger Ann-Sofi e. 

Hon pratar länge om vilken betydelse 
den tiden haft på henne som person.  
Hon körde truck och jobbade med arbets-
organisation. Ett utvecklingsarbete, där 
ett lag byggde en hel bil. 

– Det är viktigt att få vara en del av 
något, att känna tillhörighet och gemen-
skap. Jag hittade hem när jag anslöt 
till fackliga och politiska aktiviteter och 
föreningar, fortsätter Ann-Sofi e.

Välfärdsfrågor i centrum
När projektet lades ner och bilbyggarna 
skulle återgå till den ordinarie produk-
tionen kände Ann-Sofi e Hermansson att 
hon ville göra något annat.

– Jag började plugga och tog examen 
i sociologi. Efter det har det blivit politik 
mer eller mindre på heltid.

Soffan pratar med ett stort engage-
mang, det fi nns många frågor som ligger 
henne varmt om hjärtat men hon åter-
kommer ofta till välfärdsfrågorna. 

– Vi måste öka kvalitén i välfärden. 
Skola, vård och omsorg måste ses över. 
Bra ledarskap och hållbar arbetsorga-
nisation längst ut i organisationen är 
viktigt.

– Vi kan inte deppa mer
Ann-Sofi e Hermansson har nu lite tid på 
sig, innan nästa val 2018, att sätta sin 
prägel på politiken i Göteborg. 

– Vi måste ha en större optimism, 
mer energi och framtidstro. Vi kan inte 
deppa mer. Det handlar om att bygga 
ett jämlikare Göteborg, tro att ett an-
nat samhälle är möjligt. Vi måste hitta 
tillbaka till våra väljargrupper, de som 
brukade rösta på oss. Vi måste tillbaka 
till grunden.

Det lyser hoppfullhet om ”Soffan” när 
hon pratar om möjligheter och lösningar 
snarare än hinder och problem. Hon 
avslutar med att säga:

– Vi måste satsa mer på folkrörelsen, 
vi ska fi nnas ute i samhället och i män-
niskors vardag.

Vi önskar ”Soffan” lycka till i sitt nya 
uppdrag!

Carina Cajander

Före detta 

Volvoarbetaren 

Ann-Sofi e 

Hermansson 

valdes till ny 

S-ledare och 

kommunstyrelse-

ordförande i 

Göteborg. 
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