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Offentliga upphandlingar

utan krav på kollektivavtal 8
De fem borgerliga partierna stoppade 
förslaget i riksdagen som skulle ha 
inneburit krav på kollektivavtal vid 
offentliga upphandlingar.
– Jag är inte förvånad, men besviken 
säger Mattias Jonsson (S), riksdags-
ledamot och IF Metallare.

ÅTERKOMMANDE
Ledare 3

Krönika: Adrian Avdullah 6

Facket på arbetsplatsen 15

Mat med Markku 27

Fritid 30

Quiz på innehållet… VINN!  30

– Vi vill ha mer tvär-

fackliga diskussioner 21
Det pratas alldeles för lite fackliga 
frågor inom SSU. Det tycker Sebastian 
Borssén och Sandra Bengts-Henriks-
son, som möttes på GAF (Göteborgs 
Arbetares Folkhögskola). Tillsammans 
med några övriga deltagare bildade de 
egen SSU styrelse inom LO.

31

OMBUDSMÄN Gemensam telefonslinga: 031-774 32 20

Karl-Henrik 

Rosberg

031-774 32 56

Inga-Lill 

Samuelsson

031-774 32 12

Ronny 

Svensson

031-774 32 01

Carina Cajander

031-774 32 62

Förändringar i avtalet om

yrkesintroduktion 11
Volvo Cars har sedan 2013 kört Volvo 
Experience Program som bygger på 
Introduktionsavtalet. Programmet 
inleds med en månads praktikperiod 
i samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Om denna period fungerar väl erbjuds 
en visstidsanställning på sex månader. 
Förändringar i yrkesintroduktions-
avtalet öppnar upp för andra grupper 
som befi nner sig långt ifrån arbets-
marknaden. 

Kontaktuppgifter IF Metall Göteborg

Adress: IF Metall Göteborg, Folkets Hus, 

Olof Palmes plats 3, 413 04 Göteborg. 

Tel. 031-774 32 00. 

Ansvarig utgivare: Jan Nilsson, 

tel. 031-774 32 15 

Angelica 

Teiffel

031-774 32 52

Dan 

Holmström

031-774 32 05

Följ IF Metall 
Göteborg i 
sociala medier
Internet och social mediers betydelse 
ökar allt mer och många diskussioner 
sker idag på Facebook, Instagram och 
Twitter. IF Metall Göteborg kan på ett 
enkelt sätt kommunicera en viktig nyhet 
eller händelse snabbt via vår Face-
booksida eller på vårt Instagram- 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 Instagram och Twitter, då 
får du snabbt och enkelt ta del av vad 
som händer inom IF Metall Göteborg. 

Väljer du sen att dela våra inlägg så 
visar du andra vad vi tillsammans i IF 
Metall gör.

Besök även vår hemsida, www.ifme-
tall.se/goteborg, där hittar du inte bara 
nyheter utan även kontaktuppgifter, 
medlemserbjudande och mycket mer.

Karl-Henrik Rosberg 

Hitta oss på Facebook: 

IF Metall Göteborg. Instagram 

och Twitter: @ifmetallgbg

21
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Carina Edlund

031-774 32 55

Våra frågor är beroende av 
besluten i Sveriges riksdag

Mikael Sällström
Ordförande, IF Metall Göteborg

3

Ibland får vi frågan, varför vi skall 
ägna oss åt politiska frågor och varför 
vi skall ha facklig politisk samverkan? 
Svaret är att allt inte styrs av arbetsgi-
vare. Vi inte kan få igenom allt vi vill, 
bara genom att förhandla fram avtal 
med arbetsgivarna. Många av våra 
fackliga frågeställningar är beroende av 
som beslutas i Sveriges riksdag. Arbets-
marknadslagstiftning som påverkar 
vår vardag och endast kan driva våra 
krav inom det politiska systemet för 
att få gehör. Vi får inte glömma att all 
lagstiftning på området utgör tillsam-
mans med våra avtal, grunden för de 
rättigheter vi idag har på våra arbets-
platser. De kom till genom en stark 
facklig-politisk samverkan. 

Under våren kommer två stora kon-
gresser att hållas i Göteborg, först ut 
är Socialdemokraterna som skall peka 
ut den politiska färdriktningen för de 
kommande åren. För vår del är det vik-
tigt att våra fackliga kamrater som är 
kongressombud, står upp och för de frå-
gor som handlar om våra rättigheter på 
arbetsmarknaden, så att 2018 års val 
resulterar i en riksdagsmajoritet som 
till skillnad ifrån dagens, vill arbeta för 
en ökad trygghet på arbetsmarknaden.
 
I slutet av maj är det dags för IF Me-
talls kongress under parollen ”Fram-
tidens industriarbete”. Med det som 
huvudrubrik kommer vi att diskutera 
och behandla mer än 400 motioner som 
handlar om allt från att begränsa an-

talet övertidstimmar till hur Sveriges 
framtida energiförsörjning kan komma 
att se ut. Man kan ha olika intressen 
att bevaka men det viktiga är att resul-
tatet blir en klar och tydlig färdriktning 
för IF Metall och dess medlemmar för 
de kommande tre åren. 

I skrivande stund har vi påbörjat av-
talsrörelsen som förmodligen är inne på 
upploppet när ni läser denna krönika. 
Arbetsgivarnas krav ligger som vanligt 
ljusår ifrån våra, och vanan att inte 
bara säga nej, utan att också kräva ett 
antal försämringar av redan förhand-
lade förmåner såsom till exempel per-
missionsreglerna är tydligen omöjlig att 
bryta. Förhoppningsvis hittar vi fram 
till en uppgörelse som innebär fortsatt  
reallöneförbättringar utan att våra för-
måner försämras. Sammantaget kan vi 
väl säga att det blir en spännande vår 
med en blandning av både nutids- och 
framtidsfrågor.

INLEDARE: MIKAEL SÄLLSTRÖM

[ KORTNYTT & LEDARE ] 

Filomena 

Fonseca

031-774 32 65

Susanne 

Karlsson

031-774 32 69

Tarja Kuivala
031-774 32 58

Camilla Ekeblad
031-774 32 64

Jan Nilsson

031-774 32 15

Bengt Fager

031-774 32 02

Malin Frid

031-774 32 11

Anette 

Kristoffersson

031-774 32 53

Niclas Fürst

031-773 32 54

Använd ditt 
medlemskort
Du kommer väl ihåg att använda ditt 
medlemskort? Det är laddat med mäng-
der utav rabatter och förmåner. 

Gå in på vår hemsida och klicka på 
bannern ”IF 
Metallkortet”, 
där hittar ni alla 
förmåner och 
rabatter. www.
ifmetall.se

Har du tap-
pat bort ditt medlemskort och vill ha ett 
nytt, kontakta avdelningen eller beställ 
ett nytt på medlemsportalen.

b
M

ARBETSPLATSHANDLÄGGARE Telefonslinga: 031-774 32 50 STUDIER FÖRSÄKRINGSHANDLÄGGARE

EKONOMI- OCH 

PERSONAL-

HANDLÄGGARE

ORGANISATIONSHANDLÄGGARE

Förändringar i 
verksamheten
Malin Rosén som varit 
ansvarig för avdelning-
ens studieverksamhet 
har fått tjänstledigt 
under 2017 för att 
arbeta med studier och 
organisationsutveckling 
på förbundets organisa-
tionsenhet i Stockholm.

Under 2017 kommer 
Jan Nilsson att ersätta Malin och ta över 
ansvaret för avdelningens studieverk-
samhet.
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[ KONGRESS PÅ SVENSKA MÄSSAN ] 

Svensk industri står inför en rad utma-
ningar;

Ökade förväntningar från kunderna 
på snabbhet och fl exibilitet, samtidigt 
med krav på en mer resurssnål och 
hållbar produktion. Nya möjligheter 
att koppla samman produkter, maski-
ner och system över internet. En allt 
kraftfullare digitalisering och automa-
tisering.

Dessa utmaningar som kommer att 
påverka framtidens industriarbetare och 
medlemmarnas vardag, ska diskuteras 
på IF Metalls kongress. 
• Vad innebär det för din arbetsplats  
 och dig som industriarbetare?
• Vad innebär det för samhället och  
 dess utveckling?
• Vad innebär det för IF Metall?
• Hur kan förbundet stötta medlem- 

 marna i den förändring som industrin  
 står inför?

Till kongressen* har alla medlemmar 
haft möjlighet att lämna in motioner*. 
Mer än 400 motioner är inskickade till 
förbundet. Dessa kommer att behandlas 
under kongressen av de 300 kongressom-
buden. Från avdelningen här i Göteborg 
biföll avdelningens representantskap nio 

Glenn Bergström  Volvo

Tommy Andersson Hedin bil

Marie Stenquist Volvo

Steve Norrman SKF

Sebastian Borssén Borgers Nord

Dan Karlberg Volvo

Seppo Hölsä Volvo

Zaklina Rohman Volvo

Dennis Adehög Volvo

Samir Ljutic AssaOem

Jessica Norberg Volvo

Linda Jansson IAC

Adrian Avdullahu Volvo

Tina Hansen NKC

Mikael Alvelind Dentsply

Khuanla Chalardyaem Berendsen

Katarina Kristoffersson Volvo

Isak Ekblom Bilia

Kerstin Jansson Vitrolife

Caroline Holmeberg IDE Europé

Markus Hallén Cramo

Robert Techel Plastal

Jan Ripa Volvo

Kristofer Bergman Int. färg

Här är IF Metall Göteborgs ombud på kongressen i maj

DAGS FÖR IF METALLS FJÄRDE ORDINARIE KONGRESS, 19 – 22 MAJ 2017

Framtidens industriarbete i fokus

Tina Hansen, NKC, åker på sin första kongress. Läs mer om Tina.

Fo
to

: M
a
rie

 U
lln

e
rt
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Du är valt ombud till IF 
Metalls fjärde ordinarie 
kongress, hur känns det?
- Det är första gången jag   

 är ombud på en kongress  

 och det känns både   

 spännande och väldigt   

 intressant.     

 På kongressen har 

 medlemmarna möjlighet  

 att påverka beslut, hand- 

 lingslinjer och stadgar.

Vilka frågor är särskilt 
viktiga för dig?
- Kollektivavtalet som   

 grund och att vi förbättrar  

 och behåller de villkor   

 vi har är jätteviktigt. Jag   

 brinner särskilt för alla   

 människors lika värde och  

 ser vikten av en ökad   

 jämställdhet.    

 Jag är också orolig över   

 främlingsfi entligheten.

 Hallå 

Tina Hansen, NKC 

(vice ordförande)

Vad är en kongress?
Förbundet IF Metall leds av förbundsstyrelsen där kongressen är 

dess högsta beslutande organ. IF Metall bedriver verksamhets på 

fl era nivåer inom de ramar som kongressen och förbundsstyrelsen 

anger.

Vad är en motion?
En motion är ett förslag till beslut, om exempelvis en förändring i 

stadgar eller inriktning av verksamhet, som i IF Metalls organisa-

tion väcks av en enskild medlem eller en klubb.

Vad är förbundets *handlingslinjer för något?
IF Metalls handlingslinjer grundar sig på motioner, synpunkter 

och idéer från lokala diskussioner mellan förtroendevalda och 

medlemmar som förts inför kongressen 2017.

Handlingslinjerna är kongressens styrdokument som sätter fokus 

på några områden som ska vägleda verksamheten på alla nivåer i 

förbundet under den kommande kongressperioden 2017-2020. 

(9) motioner från klubbar och medlem-
mar. De handlade bland annat om; nya 
möjligheter i samband med kompetens-
utveckling, förändrade kriterier för be-
dömning av belastnings- och förslitnings-
skador, de förtroendevalda inom beman-
ningsbranschen och deras situation.

Val av ny förbundsstyrelse
Utöver motionsbehandling fattar också 
kongressen beslut om förbundets hand-
lingslinjer* för perioden 2017–2020 och 
om förbundets program för framtidens 
industriarbetare. Ombuden på kongres-
sen väljer också förbundsstyrelse och 
förbundsledning (ex. ordförande, avtals-
sekreterare, förbundssekreterare) för de 
kommande tre åren.

Kongressen hålls i Göteborg på Svens-
ka Mässan den 19-22 maj 2017. Det är 
första gången IF Metall håller kongress 
utanför Stockholm. 

Text och foto: Carina Cajander

Ta chansen 

– kom till 

kongressen

19–22 maj

som åhörare!
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[ VIKTEN AV ATT ORGANISERA SIG  | KRÖNIKÖR ADRIAN AVDULLAH ] 

›› Kollektivavtalen är inte ristade i sten, utan bygger på att 
vi gemensamt driver våra krav gentemot arbetsgivaren. ‹‹

Som förtroendevald möter jag ibland 

medarbetare som inte ser vikten att vara 

med i IF Metall. De lever i en tro att kol-

lektivavtalet är en självklarhet som alltid 

kommer att fi nnas där. Av den anledning-

en behöver de inte facket. Många gånger 

saknas det kunskaper om organisations-

gradens betydelse och det arbete som de 

förtroendevalda gör för medlemmarnas 

villkor.

Ibland får jag höra att det kostar för 

mycket att vara med. Men då glömmer 

man samtidigt att det är tack vare kol-

lektivavtalet och den fackliga organisa-

tionen som lönerna ökar och de villkor vi 

förhandlat fram får leva kvar.  

En hög organisationsgrad är alltså avgö-

rande och ger en större tyngd i samband 

med lokala eller centrala förhandlingar. 

Samtidigt stärker den utvecklingen av kol-

lektivavtalets villkor och fortsatta existens. 

Lek med tanken att vår organisationsgrad 

inte var så hög som den är i dag. Hur hade 

villkoren i kollektivavtalet sett ut? Jag är 

rätt övertygad att villkoren i avtalen hade 

varit betydligt sämre. Vi kan ta Hotell och 

Restaurangnäringen som ett exempel. 

Inom dessa branscher är organisations-

graden under 50 procent. De har stora 

problem att teckna kollektivavtal på alla 

arbetsplatser på grund av att de är för få 

medlemmar på arbetsplatserna. Eftersom 

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.

Adrian Avdullah
Ledamot i Volvo Verkstadsklubb

vi inte har lagstadgade lägstanivåer inne-

bär det att villkoren varierar enormt.

Kollektivavtalen är inte ristade i sten 

utan bygger på att vi gemensamt driver 

våra krav gentemot arbetsgivaren. För 

att det ska vara möjligt behöver vi skapa 

ett grupptryck som vi utövar genom våra 

fackliga företrädare som förhandlar.  

Det är viktigt att ha med i åtanke att 

arbetsgivaren också är organiserade ge-

nom exempelvis Teknikarbetsgivarna och 

Svenskt Näringsliv. 

Lek med 
tanken att 
vår organi-
sationsgrad 
inte var så 
hög som en 
är i dag.
Hur hade 
våra vilkor 
sett ut då?

En hög 
organisations-
grad är 
avgörande
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[  FÖRSÄKRINGAR ] 

Förändringar i Folksams 
olycksfallsförsäkring
En försäkring måste bära sina egna 
kostnader. Om det inte fi nns en balans 
mellan försäkringens kostnader och 
intäkter måste försäkringsbolaget 
göra en justering. 

– Det kan man göra genom att antingen 
höja premien eller sänka ersättningarna, 
förklarar Peter Krantz, ordförande i 
avdelningens försäkringskommitté. 

Småskadorna ökar
Antalet anmälda ”småskador” till Folk-
sam, har ökat under de senaste åren, 
jämfört med andra skador. När Folksam 
analyserat skadeanmälningarna har 
de funnit att olycksfallsersättningens 
ersättningar varit överkompenserade i 
förhållande till den försäkrades kostna-
der i samband med olycksfallet, berättar 
Peter Krantz, ordförande i avdelningens 
försäkringskommitté.

Det tidigare schablonbeloppet var 

1 000 kr och därefter ytterligare 1 000 kr 
om akuttiden är 8–14 dagar, ytterligare 
1 000 kr vid 15–29 dagar och ytterligare 
1 000 kr om akuttiden är 30 
dagar eller längre.

Akutersättningen täcker 
kostnader för läkarbesök och 
eventuell medicin och resor i 
samband med läkarbesöken. 
Andra kostnader som uppstår 
täcks av andra moment i för-
säkringen. De fl esta ”småska-
dor” leder oftast inte till mer än 
ett läkarbesök. 

Ändrde schablonbelopp
Att slopa schablonbeloppen och 
återgå till att betala ut faktisk 
kostnad under akuttiden skulle 
innebära en alltför stor ökning 
av administrationskostnaderna 
och är inte aktuellt. Därför 
ändras schablonbeloppen på 

1 000 kr till 700 kr från och med 1 ja-
nuari 2017. 

I kroppsskadeersättningen som ersät-
ter senskador och insektsstick, 
benbrott, amputationer, m.m. 
ändras det något i gruppering-
en av skador så att relationen 
mellan allvarliga skador och 
mindre allvarliga skador blir 
bättre.

Kroppsskadeersättningen 
är också ett schablonbelopp 
och förändringarna innebär att 
ersättningstabellen nu följer 
samma principer som fi nns i 
barnförsäkringarna. Däremot 
föreslås inga förändringar 
av ersättningen till de som 
drabbas av allvarliga skador 
som leder till att ersättning 
ska betalas ut för medicinsk 
invaliditet. 

Michael Blohm

– Valet står 

mellan att 

höja pre-

mien eller 

sänka er-

sättnngarna, 

säger Peter 

Krantz, 

ordförande i 

försäkrings-

komittén.

När Folksam analyserat skadeanmälningarna har de funnit att olycksfallsersättningens ersättningar varit 

överkompenserade i förhållande till den försäkrades kostnader i samband med olycksfallet,
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RAPPORT FRÅN RIKSDAGEN

Om du är svensk 
borde du vara stolt 
över dig själv just nu

[ OPINION ] 

Regeringens förslag om krav på kol-
lektivavtal vid offentlig upphand-
ling, stoppades av de fem borgerliga 
partierna. 

– Jag är inte förvånad, men besviken 
säger Mattias Jonsson (S), riksdagsle-
damot och IF Metallare.

Kravet om att företag som vinner en 
offentlig upphandling också ska ha kol-
lektivavtal är något som alla hade blivit 
vinnare på. De enda företag 
som kanske hade blivit förlo-
rare är de företag som klarar 
av att lägga låga anbud på 
upphandlingar på grund av 
dåliga arbetsvillkor. Alltså 
de företag som har löner som 
understiger lägstalöner i 
kollektivavtalen och som har 
arbetsvillkor som inte når 
upp i kollektivavtalsnivå. 

Lika villkor
Det är just det man hade kommit åt vid 
ett sådant krav. Företagen hade konkur-
rerat på jämnare villkor och arbetare 
hade inte behövt konkurrera med lägre 

löner och lägre arbetsvillkor än kollegor 
i samma bransch. På det sättet hade vi 
stärkt den svenska modellen.

Borgarna stoppar förslaget
Nu stoppades förslaget av de fem borger-
liga partierna, vilket kanske inte var en 
överraskning men en besvikelse. 

– Även de fl esta företag borde vilja 
ha ett krav på kollektivavtal, då blir 
konkurrensvillkoren jämnare vid upp-

handlingar, säger Mattias 
Jonsson (S).

Vissa från oppositionen 
har uttalat sig om att detta 
är ett beställningsjobb från 
fackförbunden. 

Det kallas facklig-politisk 
samverkan, där fackförbun-
den ställer krav och önske-
mål på vissa saker. Detta 
är något som många fack-
förbund drivit och ville få 
igenom, ja. Det hade gynnat 

fackförbundens medlemmar och det är 
precis de frågor som facken driver, både i 
avtalsrörelser och politiskt.

Karl-Henrik Rosberg

Borgarna blockerar rätten 
till bra arbetsvillkor

– Även de fl esta 

företag borde vilja 

ha ett krav på 

kollektivavtal. 

Då blir villkoren 

för konkurrens 

jämnare vid upp-

handlingar, säger 

riksdagsman 

Mattias Jonsson, 

(S) och medlem 

i IF Metall.

Nyligen kom en rapport från World 

Ekonomic Forum som inleder så här

”om du är svensk borde du vara stolt 

över dig själv just nu”. Sverige slår andra 

länder på i princip allt. Vi ska givetvis inte 

slå oss till ro utan fortsätta att stärka den 

svenska modellen.

Vill  ge några fakta som kan vara intres-

santa att ha med sig.

– Svensk tillväxt stabiliseras på en god 

nivå med en prognos på över två procent 

2017. Det är en av de allra högsta i Euro-

pa. Högre än vad som förväntas i Finland, 

Danmark och Norge. Tillväxten är bred 

och drivs av ökade privata investeringar - 

främst i bostadsbyggande - och konsum-

tion, både privat och offentlig. 

– Arbetslösheten minskar. Sedan vi 

tillträdde har ungefär 150 000 fl er männ-

iskor ett jobb att gå till. Vi har den högsta 

sysselsättningsgraden  Eurostat någonsin 

uppmätt i ett EU-land och den högsta i 

Sverige sen 1992. Arbetslösheten är under 

sju procent, efter att ha legat still på runt 

åtta procent sen fi nanskrisen.

– Vi hade överskott i de offentliga 

fi nanserna även 2016 vilket innebär 

att regeringen hittills har haft två år av 

överskott – av två möjliga. Statsskuldens 

andel av BNP sjunker. 

Vi har all anledning att vara stolta samti-

digt som bl.a. fokus arbetet för fl er jobb, 

ökad bostadsbyggande, trygghet både på 

våra gator och arbetsplatser måste fort-

sätta prioriteras. Så bygger vi framtidstro, 

så stärker vi den svenska modellen

Mattias Jonsson

Riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Medlem i IF Metall Göteborg
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Göteborg blir navet för jämställdhetsarbetet

[ JÄMSTÄLLDHET ] 

Göteborg blir säte för regeringens nya 
jämställdhetsmyndighet som ska byg-
gas upp under året för att vara igång 
den 1 januari 2018. 

Gnället från högern lät inte vänta på sig. 
I synnerhet Moderaterna och Sverigede-
mokraterna, som kallar jämställdhets-
arbetet för ”Tramsig symbolpolitik, som 
inte underlättar för en nätmobbad 13 
åring”. Det skvallrar ju lite om inkom-
petensen på högerkanten. De har ju 
uppenbarligen inte fattat vad jämställd-
hetsarbetet går ut på.

Glädjande nyheter
Kommunstyrelsens ordförande i Göte-
borg, Ann-Sofi e Hermansson, är tvärte-
mot stolt och välkomnar att myndighe-
ten hamnar i Göteborg.

– Det är riktigt glädjande nyheter. 
En myndighet innebär ett lyft och en 
helt annan tyngd i jämställdhetsarbetet 
framöver.

– Vi har både Chalmers och Göteborgs 
universitet här, och vi har länge varit 
väldigt drivna i jämställdhetsarbetet, 
bland annat genom rätten till heltid 
inom Göteborgs stad och vårt arbete mot 
delade turer. Dessutom har vi inte så 
många statliga jobb i stan relativt sett.

Samordnande myndighet
Planen är det ska bli en medelstor myn-
dighet med 75–90 anställda. Myndighe-
ten ska framförallt vara en samordnande 
myndighet som ska se till att regering-
ens jämställdhetspolitik genomförs.

– Om jag vill göra en satsning på 
jämställdhet idag så måste jag leta 
efter vilken myndighet som är lämpli-
gast för det specifi ka uppdraget. Med 
den nya myndigheten får vi det lättare 
att göra satsningar, som myndigheten 
sedan också kan följa upp och analysera, 
berättade jämställdhetsministern, Åsa 
Regnér, när nyheten offentliggjordes.

Michael Blohm

Myndigheten 
som placeras 
i Göteborg gör 
det lättare att 
göra satsningar 
som vi sedan kan 
följa upp.
Åsa Regnér 

Jämställdhetsminister

– Riktigt glädjan-

de nyheter, säger 

kommunstyrel-

sens ordförande 

(S), Ann-Sofi e 

Hermansson.
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[ REGIONERNA RUNT ] 

1

3

2

4

Regionernas uppgift är att vara länken mellan de mindre arbetsplatserna och 
avdelningen så att medlemmarnas behov kan tillvaratas och följas upp.

FOKUS FÖR FYRA REGIONER: 

Regelbundna kontakter 
med små arbetsplatser

1  Hisingen
2  Nordost/Centrum
3  Mölndal/Härryda
4 Väst

Smidesklubbarna 
Smidesarbetarnas Branschforum höll 
rikskonferens på Skåvsjöholm i slutet av 
2016, som anordnades av Markus Hal-
len, ordförande på Cramo i Göteborg. Det 
var diskussioner kring avtalsfrågor och 
fokus på studier kring hållbart  arbete. 
Den nya AFS gällande Organisatorisk 
och social hållbarhet och Kompetensut-
veckling. 

Smidesklubbarna har även fått för-
stärkning, med Anders Artegren (Cramo) 
och Leo Johansson (Skanska Maskin).

 Sen har vi ju väldigt bra representa-
tion i våran förhandlingsdelegation med 
två delegater från Göteborg, vilket jag 
tror är rätt unikt. Och där har vi precis 
haft vårat första möte med motparten. 
Mig veterligen så är vi det enda av-
talsområde som träffar arbetsgivarsi-
dan under ”fredliga” förhållanden och 
diskuterar branschens utmaningar och 
framtid gemensamt.

Mölndal/Härryda
Har sammanställt föregående års besök. 
Mölndal/Härryda besökte 76 arbetsplat-
ser och värvade 35 nya medlemmar i 
regionen. 

Lämnat in en skrivelse om beman-
ningskommitté/ bemanningssektion som 
alla regionerna i miljökommittén ställt 
sig bakom.

Bland annat har företaget Concept 
tecknat ett kollektivavtal. 

Samt ett nytt RSO på området, Ted 
Gustavsson.

Region väst  
Besöker nya företag och bokat ett första 
medlemsmöte på Ballograf.

Förhandling om nytt arbetstidsavtal 
på Seldens Mast.

Medverkat på uppsökeriveckan för att 
fånga upp nya medlemmar samt  prata 
om avtalsfrågor. 

Tomas Angervik

Bilklubben 
Har inlett ett projekt för medlemsvärv-
ning i syfte att stärka klubbar på med-
elstora företag. Projektet beräknas vara 
igång i början av mars, och pågå i cirka 
sex månader. 2 personer kommer att 
ägna sig åt projektet 1dag per vecka. 

Bilklubben får kontinuerligt signaler 
från arbetsgivarna om brist på personal 
inom motorbranschen, särskilt stor brist 
är det på plåtslagare. 

Regionkonferens 
för samtliga 
regioner
Den 12 juni planeras en regionkon-

ferens som är en träff för avdel-

ningsombud och skyddsombud på 

arbetsplatser med mindre än 30 

medlemmar.

Konferensen ger utrymme för ak-

tuella frågor och inte minst 

genomgång av avtals-

rörelsen som förhopp-

ningsvis är avslutad. 
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[ ARBETSMARKNAD ] 

Volvo Cars har sedan 2013 kört Volvo 
Experience Program som bygger på 
Introduktionsavtalet. Programmet 
inleds med en månads praktikperiod i 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Om denna period fungerar väl erbjuds 
en visstidsanställning på 6 månader. 

Förändringar i yrkesintroduktions-
avtalet öppnar upp för andra grupper 
som befi nner sig långt ifrån arbets-
marknaden. 

Förändringen i avtalet
Förändringarna, jämfört med det tidi-
gare avtalet är att det är tillämpligt på 
andra grupper än ungdomar, till exempel 
nyanlända, och innehåller inte någon 
åldersgräns (tidigare upp till 25 år). 
Yrkesintroduktionsavtalet syfte är att 
stimulera industriföretagen att erbjuda 
särskilda introduktionsanställningar åt 
ungdomar och andra som har svårigheter 

att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Avtalet skall underlätta för dem att ar-
beta och utvecklas i sitt yrkesliv på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Ger arbetserfarenhet 
Syftet med VEP är att ge arbetslösa 
ungdomar som står långt ifrån arbets-
marknaden en arbetserfarenhet och att 
knyta kontakter med potentiella fram-
tida medarbetare. 

Deltagarna utför arbetsuppgifter, men 
vilka dessa är varierar och är beroende 
av vilken del av verksamheten man är 
placerad i. Det är viktigt att poängtera 
att deltagarna inte tar en ordinarie posi-
tion, utan utför enklare uppgifter under 
handledning.

Med den nya förändringen i avtalet så 
öppnar det även upp för nyanlända att 
komma in i arbetsmarknaden, lära sig 
språket och få arbetserfarenhet. 

Intyg och insikt
Efter anställningens slut får deltagar-
na ett intyg, samt nätverk och referen-
ser. Att få insikt i ett stort företag och 
alla olika arbetsuppgifter och yrken 
som fi nns här kan förhoppningsvis 
inspirera till framtida studier och/eller 
arbete.

Från och med 2015 har företaget in-
gått ett avtal med IF Metall som baseras 
på Yrkesintroduktionsavtalet. Därmed 
kommer programmet att innehålla 15 
procent utbildning.

Framtid
Även om syftet med VEP inte är att 
dessa ungdomar skall få ett jobb på 
Volvo Car Corporation så fi nns det ett 
par ungdomar som fått jobb på företaget 
och det har fungerat väl.

Adrian Avdullahu

VOLVO CARS 

Avtalet om yrkesintroduktion öppnar 
för andra grupper än ungdomar

Melina Janzon, fi ck under hösten 2015 en tillsvidareanställning på Volvo Personvagnar i Torslanda. Nu sker förändringar 

i yrkesintroduktionsavtalet vilket öppnar möjligheter även för andra grupper som befi nner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 
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[ SPECIALISTER ] 

SK Licenssvets ett företag inom IF 
Metalls avtalsområde med ett tiotal 
medlemmar som är specialister på 
svetsning och installationer. Det är en 
av många verkstäder som saknar lokal 
IF Metallklubb. Då är det avdelningen 
som har det fackliga ansvaret. 

I början av december besökte avdelning-
ens ombudsman Ronny Svensson och re-
gionala skyddsombudet, William Frand-
sén, arbetsplatsen för ett medlemsmöte. 
Det visar sig att intresset för fackliga 
frågor är stort, så det pratsamma säll-
skapet fi ck möjlighet att diskutera och 
få svar på sina frågor och funderingar. 
Gänget lade störst fokus på information 
kring arbetsmiljö och försäkringar. 

Arbetsmiljöarbetet utvecklas
William inledde med att prata om 
utvecklingen i arbetsmiljöarbetet och 

arbetet med skyddsronder. Tack vare 
en bra samverkan mellan företaget och 
skyddsombudet, och stöd från regionala 
skyddsombudet, har det skett stora 
arbetsmiljöförbättringar. 

Försäkringsinformation
Ronny upplyste vidare om IF Metalls 
avtals- och medlemsförsäkringar, vilket 
gav upphov till mycket frågor. Det var 
särskilt uppskattat av en medlem som 
varit sjukskriven i sex månader under 
det föregående året, som fi ck reda på att 
han hade försäkringspengar att hämta 
hos AFA sjukförsäkring.

– Det var ett trevligt besked och per-
fekt nu i jultider, utbrast han.

Försäkringskvarten
För att inte riskera fl er missar bokades 
försäkringskvarten med Folksam in. 
Försäkringskvart är ett perfekt verktyg 

för att både inventera medlemmarnas 
försäkringsbehov samt att fånga upp 
missade försäkringsärenden.

Behov av lokalt fackligt ombud
Jimmy Boström, är lokalt skyddsombud 
på arbetsplatsen. Företaget har avtal 
om företagshälsovård och det fi nns en 
skyddskommitté, där Jimmy ingår. Men 
han upplever att det fi nns behov av ett 
kontaktombud på arbetsplatsen. 

– Ibland känner man sig ensam mot 
företaget, vi har behov av ett lokalt fack-
ligt kontaktombud. 

Kunskapsutbyte ger utdelning
Mötesdeltagarna beslutade därför att 
starta en rekryteringsprocess och välja 
ett lokalt kontaktombud ska så snart 
som möjligt.

Deltagarna tyckte det var ett lyckat 
medlemsmöte, vi träffade ett trevligt 

Ett sammansvetsat gäng IF Metallare
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gäng med ”sammansvetsade” IF Metal-
lare. Att hålla ihop och stötta varandra 
är viktig. Vi bekräftar åter en gång att 
kunskapsutbyte kring fackliga frågor ger 
utdelning i form av kunniga och trygga 
förtroendevalda och medlemmar.    

Samir Ljutic                                                                                         

Ett familjeägt bolag som startade 

1989 i Högsbo industriområde i Västra 

Frölunda.

Specialiserade med svetskompe-

tens och utför arbeten inom stål och 

konstruktion. 

Företaget utför idag avancerade 

entreprenader med högt ställda krav 

på resurser och kvalitet.

Företaget består i dag av 35 fast 

anställda men kan variera periodvis 

upp emot 50-60 anställda. Verksam-

hetens utgångspunkt är verkstaden 

men företaget har en omfattande 

geografi sk marknad. Installationer och 

licenssvetsning görs för industrin och 

energianläggningar både i Sverige och 

internationellt. 

En styrka för verksamheten är dess 

bredd som utgörs av en kompetent 

och erfaren personal där yrkeskun-

nandet gör det möjligt att utföra allt 

från det lilla servicearbetet till de stora 

entreprenaderna.

Fakta Licenssvets AB

Ibland känner man 
sig ensam mot 
företaget. Vi har 
behov av ett lokalt 
fackligt ombud

Jimmy Boström,  

lokalt skyddsombud 

vid SK Licenssvets AB
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[ ARBETSPLATSEN ] 

Att få kunskap om vilka rättigheter 
och skyldigheter som gäller på ar-
betsplatsen och vad facket kan hjälpa 
till med, har gjort att fl er förstått 
medlemskapets värde och vikten av 
att vara organiserade för att kunna 
påverka villkoren på arbetsplatsen. 

På Kone Door, som ligger i Mölndal arbe-
tar totalt 20 kollektivanställda.

– I snitt är vi inne en gång i veckan 
på arbetsplatsen  för att hämta material. 
Annars utgår vi från hemmet och åker 
direkt ut till kunderna, säger Peter 
Schmidt, nyvalt avdelningsombud vid 
Kone Door.

EFTER FACKLIGT INFORMATIONSMÖTE PÅ KONE DOOR

Fördubbling av antalet medlemmar

Hos kunderna servar de industripor-
tar, grindar, bommar, lastbryggor och 
vädertätningar. Mycket handlar om före-
byggande underhåll men arbetet innebär 
också en del reparationer.

Öppet möte för alla
På initiativ av IF Metall Göteborg 
genomfördes förra året ett fackligt 
möte där både medlemmar och icke 
medlemmar var välkomna att delta. 
Ansvarig ombudsman tillsammans med 
förtroendevalda från avdelningens re-
gionala skyddsverksamhet informerade 
om facket, vilka rättigheter och skyldig-
heter anställda har enligt lag och avtal 

samt vad avdelningen kan erbjuda för 
stöd och förhandlingshjälp. 

– Vi lyfte även upp aktuella frågor 
som rör vår arbetsplats. Där vi, med 
hjälp av ansvarig ombudsman på avdel-
ningen, valt att lyfta några av frågeställ-
ningarna med företaget för att försöka 
hitta lösningar, berättar Peter Schmidt. 

Fördubblat medlemsantal
Efter mötet valde fl era anställda att bli 
medlemmar i IF Metall, medlemsantalet 
gick från 7 till 14, det vill säga en för-
dubbling. Dessutom valde medlemmarna 
ett avdelningsombud, där rösterna 
enhälligt föll på Peter Schmidt. 

På frågan varför Peter Schmidt tror 
att arbetskamraterna enhälligt valde 
honom att representera dem, svarar han, 
att han tror det beror på att han arbetat 
länge i företaget och att han inte är rädd 
att uttrycka vad han tycker och tänker. 

Han tillägger dock att han vill fylla 
på med kunskap för att känna sig trygg 
i rollen som förtroendevald, och planerar 
gå fackliga grundkurser under våren.

Utveckla verksamheten
Under november månad, genomfördes 
ett uppföljningsmöte, där deltog endast 
medlemmarna. De fi ck information från 
avdelningen om de försäkringar som 
ingår i kollektivavtalet och i medlemska-
pet. Medlemmarna bestämde även att 
välja ytterligare ett avdelningsombud, 
Ted Duell, som ett led i att utveckla den 
fackliga verksamheten. 

– Tanken är att vi på sikt ska bilda 
klubb. Det är även skönt att vara två 
stycken som kan stötta varandra och att 
ha någon att bolla tankar och idéer med. 
Vi ser positivt på framtiden och tror att 
det kan fi nnas potential att bli fl er med-
lemmar, avslutar Peter Schmidt.

Angelica Teiffel

På sikt är 
tanken att 
vi ska bilda 
klubb. Vi 
ser positivt 
på fram-
tiden och 
tror att vi 
kan bli fl er.

Peter Schmidt, 

avdelnings-

ombud vid 

Kone Door.
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[ FACKET PÅ ARBETSPLATSEN ] 

Hallå där, Sofi e Eriksson på Joab Försäljning AB

›  NYA AVDELNINGSOMBUD UNDER 
TIDEN NOVEMBER 2016– JANUARI 2017

›  NYA SKYDDSOMBUD

Nicklas Tenggren, Team Verkstad Sverige 

AB. Stefan Nyman, Lindhs Rollo Persienner 

o Markiser. Gunnar Hag, Bodycote Värme-

behandling  AB. Ted Duell, Kone Door AB.

Joel Landström, ET Emballageteknik AB.

Sofi e Eriksson, Joab Försäljnings AB.

Mari Radman, Onefi ll Technologies 

Sweden AB.

Hallå där, Adam Sjödin på Steens T&E Verkstad AB
Varför blev/är du skyddsombud? 
– Det behövdes tycker jag. Jag fi ck frå-
gan av mina arbetskamrater som tyckte 
jag var lämplig kandidat för ändamålet. 
 
Vilken utbildning är mest angelägen för 
dig som skyddsombud?
– Jag har gått BAM och är nyfi ken på att 
lära mig mer om effekterna av avgaser 
och kemiska produkter.

Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast för 
dig hos din arbetsgivare? 
– Vi behöver jobba mer långsiktigt med 
arbetsmiljön för att kunna jobba ett helt 
arbetsliv utan att riskera hälsan. 

Varifrån kommer ditt engagemang? 
– Jag ser att det fi nns många arbetsmiljö-
risker runt omkring mig som kan förbätt-
ras för mig och mina arbetskamrater.

Michael Blohm

Har du gått någon facklig kurs?
– Ja, jag har gått vald på jobbet. Det gav 
mig mer än jag föreställt mig, så nu har 
jag anmält mig till Agera som jag ser 
fram emot.

Michael Blohm

Adam Sjödin, Steens T & E Verkstad AB.

Hampus Olsson, Brammer Sweden AB.

Per-Olof Eriksson, Steens T & E Verkstad 

AB. Alex Hoang, Jerneviken Maskin AB.

Mustafa Kibar, Eliasson & Lund Mekaniska 

Verkstad. Bengt-Olof Fennick, Joab Försälj-

nings AB. Freddy Strömberg, Lindhs Rollo 

Persienner o Markiser. Fredrik Algotsson, 

Eliasson & Lund Mekaniska Verkstad. Sven 

Jonsson, Fassi Sverige AB. Johanna Räty, 

Plast och Plåt Vägmärken AB. Robert Wahl-

qvist Knutsson, ET Emballageteknik AB.

Tommy Hugosson, Skanska Asfalt Och 

Betong AB.

Varför blev du avdelningsombud? 
– Min grupp tycker jag är en social
person och lätt att prata med om allt
möjligt.

Varför är du medlem i IF Metall?
– Facket var på besök och informerade
om vad de sysslar med. Då kände jag att 
jag vill vara med.
 
Vilken fråga är den viktigaste IF Metall 
ska driva?
– Förbättrad anställningstrygghet, i syn-
nerhet för bemanningsanställda.

Vilken fråga är viktigaste för dig på din 
arbetsplats? 
– Vi behöver fl er utbildningar, kompe-
tensutveckling om vi ska kunna vara i 
framkant och behålla våra jobb.
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[ VÄGEN TILL AVTAL 2017 ] 

31 MARS 2017
Nuvarande avtal löper ut.

JANUARI–FEBRUARI 2017
Parterna förhandlar.

1 MARS 2017
Opartiska ordförande 

träder in och biträder 

förhandlingarna om avtal 

inte har träffats.

Hög anslutningsgrad 
och sammanhållning är 
viktigast  när arbets-
givarna kräver kraftiga 
försämringar i avtalen. 

Vi är starkast 
tillsammans!

Några av IF Metalls branschspecifi ka krav i förhandlingarna

Teknikavtalet 
– Begränsningar av   

 skyldigheten att 

 arbeta övertid. 

– Mindre möjlighet 

 för arbetsgivaren att   

 ensidigt besluta 

 om arbetstiden.

Sommarsemester 
på hösten?
Arbetsgivarna vill kunna 
bestämma att du ska ha din 
sommarsemester någon gång 
mellan maj och september. 
Det skulle innebära att du 
måste vara ledig när sjöarna 
och haven är kalla eller när 
löven på träden börjar bli 
gula. 

Oacceptabelt, tycker vi i IF 
Metall. Sommarsemester ska 
vi ha på sommaren, inte på 
våren eller hösten.

Noll kronor mer 
i lönekuvertet?
Trots att industrin går bra 
vill arbetsgivarna inte höja 
lönerna för de som skapar 
vinsterna, det vill säga 
arbetarna. IF Metall kräver 
löneökningar som är högre än 
prisökningarna i samhället. 
Arbetsgivarna svarar med 
ett nollbud. Om det ska ske 
några löneökningar alls så vill 
de nämligen att de ska bekos-
tas med sänkningar av andra 
ersättningar, exempelvis 
vid obekväm arbetstid eller 
övertid. Att de som tjänar 
allra minst ska få lite extra 
vill de heller inte veta av. 
Världens bästa industriarbe-
tare är värda mer än så.

Jobba lördag?
Arbetsgivarna vill att den så 
kallade arbetstidskorridoren 
ska utökas. Det skulle inne-
bära att du kan bli tvungen 
att jobba sexdagarsvecka 
igen, något som avskaffades 
redan på 1970-talet. 

De vill också kunna beor-
dra mer övertid än vad som 
redan är möjligt. IF Metall 
vill i stället att du ska få mer 
makt över din fritid, och att 
möjligheten till att varva 
pension och arbete mot slutet 
av arbetslivet ska öka. Livet 
är mer än bara arbete.

I-avtalet
Arbetsgivaren ska ha skyldig-

het att utfärda arbetsgivarintyg 

och tjänstgöringsbetyg.

 

Gruvavtalet
– Begränsningar av   

 skyldigheten att 

 arbeta övertid.

– Permissions-

 bestämmelserna   

 kompletteras så att 

 även sambo räknas   

 som nära anhörig.

Stål- och metallavtalet
– Utökad tid för 

 obekväm arbetstid.

– Rätt till tjänstledigt   

 för att prova annat   

 arbete vid varsel/

 arbetsbrist.

Teko
– Skärpta löne-

 bestämmelser för   

 bättre löneutveckling.

– Ob-ersättningarna   

 ska öka mer än 

 lönerna i övrigt.

 

 

Så ser tiderna ut i
förhandlingarna

Stål och Metall  1

Kollektiv-
avtal
1 april 2016–31 mars 2017

Stål och Metall

Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektiv-
avtal
Teknikavtalet IF Metall
1 april 2016–31 mars 2017

Nej till kraftiga försämringar
Avtals

2
EXTRA

Hög anslutningsgrad  

och sammanhållning är  

viktigast när arbets- 

givarna kräver kraftiga  

försämringar i avtalen. 

Vi är starkast tillsammans!

JANUARI 2017

Det handlar om dina 
villkor. Häng med!

Under Avtal 2017 på 

www.ifmetall.se hittar du 

alltid senaste nytt kring 

avtalsrörelsen. Där kan du 

även anmäla dig 

till vårt nyhetsbrev.
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Sommarsemester på hösten!
Teknikarbetsgivarna och Teko vill kunna lägga din huvudsemester i maj eller 

september.

Glöm fritiden!
Ikem vill kunna beordra mer än 50 timmar övertid under en och samma månad.

Jobba även lördag och söndag!
Teknikarbetsgivarna, Teko och Ikem vill ändra arbetstidsreglerna för att kunna 

beordra helgarbete utan övertidsersättning.

Noll kronor mer i lönekuvertet!
Teknikarbetsgivarna och Teko vill att eventuella löneökningar bekostas med  

andra villkorsförsämringar, som mindre arbetstidsförkortning eller sänkt ob-

ersättning.

Sämre lön än i kollektivavtalet!
Industriarbetsgivarna vill lokalt kunna förhandla om lägre löne ökningar än vad 

Stål- och metallavtalet garanterar.

Här är arbetsgivarnas 
värsta krav i avtalsrörelsen

Om vi ska nå ett bra resultat i årets avtalsrörelse krävs det att vi  

är många och engagerade. När vi gör våra röster hörda på arbets-

platserna hörs det ända in i förhandlingsrummen. 
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[ JÄMSTÄLLDHET ] 

Vi är inte så lika Adrian och jag. Han 
en yngre man med tydlig utländsk 
härkomst, jag, Bosse, en något äldre 
man med lika tydligt skandinaviskt 
utseende. 

Det är massor som skiljer oss åt. Det 
ser alla och det ser vi själva också. 

Men så lever livet sitt eget liv och 
omständigheterna har sin gång… eller 
vad det heter. 

Jag åker på en facklig utbildning, träf-
far Adrian, som kommer fram till mig och 
säger:

– Jag hörde direkt att vi var lika, du 
tänker precis som jag!

Adrian Avdullahu, Volvo Personvagnar. 

Född 1978 i Gjakova, Kosovo. 

Bosse Nordberg, Aga Gas. 

Född 1961 i Uddevalla.

Olika, men ändå så lika
Det är ju inte utan att man blir förvå-
nad, en främmande karl stegar fram och 
sträcker fram handen.

…och vi tänker lika
Så sätter vi oss och dricker kaffe och jag 
känner också att vi tänker lika. Adrians 
bakgrund är helt annorlunda än min. 
Han har som barn fl ytt från Kosovo 
och oroligheterna där, medan jag under 
samma period hade småbarn hemma, 
jobbade fackligt och hörde om konfl ikten, 
från ett avlägset land, på radio. 

När Adrian sa det där om att vi var 
lika hade han hört mig tala på en poli-

tisk kongress, och tänkt att den där han 
måste ju jobba fackligt. Så var det ju. 

När vi sen sitter och dricker vårt kaffe 
och talar om våra erfarenheter så är det 
faktiskt mycket som skiljer. 

Har upplevt orättvisorna
Jag har aldrig upplevt frustrationen i att 
inte kunna språket där jag bor, eller att 
inte mina föräldrar har kunnat språket 
och kunde tala för mig. 

Men ingen av oss har växt upp med 
silversked i munnen. Båda har upplevt 
orättvisorna i skolan där de som behöver 
hjälpen mest inte alltid får den. 
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– Bosse, jag är uppfost-

rad i att inte acceptera 

orättvisor, så jag har 

alltid reagerat mot sånt. 

Till slut tyckte arbets-

kamraterna att jag 

måste bli deras kon-

taktombud. Det politis-

ka kom jag in på genom 

det fackliga, och de 

orättvisor jag upplevde 

där. Men det är ändå 

det fackliga jag trivs 

bäst med och tycker är 

roligast, säger Adrian 

Avdullah.

När Adrian var en liten kille och 
helt ny i ett främmande land i slutet på 
1980-talet började jag min anställning 
där jag fortfarande arbetar. Jag jobbar 
samma skift som då och med ungefär 
samma fackliga frågor som då. 

Adrian levererade bröd 
– jag bar kalkelkartonger
Adrian började jobba tidigt, precis som 
jag gjorde, och av samma anledning, 
vi ville tjäna pengar för att inte ha det 
sämre än andra ungdomar. Adrian leve-
rerade bröd, jag bar kakelkartonger och 
jobbade på båtvarv. 

Ingen av oss har någonsin varit 
arbetslös och båda fi ck tidigt ett fackligt 
och sedan politiskt intresse. 

– Att jag sedan hamnade i industrin 

beror egentligen på min pappa, säger 
Adrian. Han var arbetarklass och ville 
ge mig ett råd till en framtid med säkert 
jobb.

Trots att Adrian missat stora delar 
av högstadiet klarade han gymnasiet 
med godkända betyg. Jag är minst sagt 
imponerad.

– Om pappa hade sagt att jag skulle 
bli raketforskare hade jag gjort allt för 
att bli detta. Så mycket respekt har jag 
för mina föräldrar, än idag, tillägger 
Adrian.

Skolgång med utanförskap
I nästan varje sak vi diskuterar så ler 
den andre i igenkänning, så olika men 
ändå så lika. De erfarenheter Adrian har 
av främlingskap och språksvårigheter 

har inte jag, men ändå, klassperspekti-
vet, orättvisorna, där Adrian berättar om 
en skolgång i utanförskap, precis som jag 
själv upplevt. 

Jag tänker att de gemensamma 
erfarenheterna och de upplevda orättvi-
sorna skapar mer gemenskap än andra 
omständigheter som kan verka mer 
uppenbara.

Bo Nordberg

- Jag är van vid det fackliga att bygga relationer och jobba tillsammans, tyvärr 

upplever jag inte att det fungera riktigt så i politiken, säger Adrian Avdullahu.

Pappa ville att 
jag skulle bli 
mekaniker och så 
blev det också.

Adrian Avdullah
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[ POLITIK – S-KONGRESS ] 

IF Metall Socialdemokratiska arbe-
tareförening har skrivit tio stycken 
motioner till kongressen och fören-
ingen har dessutom kongressombud 
på plats. 

I föregående nummer kunde ni läsa 
om att IF Metall Socialdemokratiska 
arbetareförening lyckats få gehör på tio 
motioner, under Socialdemokraternas 
distriktskongress i Göteborg. Dessa 
motioner ska nu behandlas på partiets 
kongress. Där kommer IF Metall ha fl era 
kongressombud och några av dem kom-
mer från IF Metall Göteborg. 

Frågan om ”Nattis”
En av motionerna som står föreningen 
varmt om hjärtat är kommunernas krav 
på att erbjuda ”Nattis”. Barnomsorg 
på dygnets alla timmar är något som 
IF Metall drivit under många år, vilket 

inte är så konstigt. Många av IF Metalls 
medlemmar jobbar skift och behöver då 
barnomsorg kvälls- och nattetid, det vi 
kallar ”Nattis”. Den nuvarande reger-
ingen gav nyligen kommunerna ökade 
resurser för att kunna erbjuda just ”Nat-
tis” men något krav på att kommunerna 
måste erbjuda detta fi nns alltså inte. 
Motionen handlar om att en lagändring 
ska göras, så att kommunerna ska vara 
skyldiga att erbjuda barnomsorg dygnet 
runt i de kommuner det efterfrågas.

Vill få gehör
Tomas Angervik, medlem i IF Metall 
Socialdemokratiska arbetareförening och 
kongressombud, vill såklart att denna 
motion får gehör. 

– Många ”IF Metall jobb” innebär just 
skift och nattarbete, så det är en viktig 
fråga för våra medlemmar som har dessa 
arbetstider och som har småbarn. Finns 

inte ”Nattis” så kan man bli tvungen att 
tacka nej till en anställning, påpekar 
Tomas Angervik. 

En annan motion handlar om att 
stärka fackligt förtroendevalda inom 
bemanningsbranschen. 

– För oss är det en självklarhet att 
förtroendevalda med anställning på ett 
bemanningsföretag, ska samma möj-
ligheter till fackligt engagemang som 
förtroendevalda inom andra branscher, 
säger Tomas Angervik, som till vardags 
jobbar på Volvo.

För Tomas är detta hans första parti-
kongress, något som han ser framemot.

–  Jag är väldigt glad och stolt över 
att fått förtroendet att vara kongress-
ombud, det kommer bli både intressant 
och roligt. Jag kommer såklart att följa 
motionerna från IF Metalls S-förening 
och bevaka dessa frågor lite extra. 

Karl-Henrik Rosberg

IF Metall Göteborg driver frågor på 
Socialdemokraternas kongress 2017

Den 8-12 april hålls Socialdemokraternas kongress på Svenska mässan i Göteborg.
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[ POLITIK ] 

– Mer tvärfackliga 
diskussioner bland unga 
Det pratas alldeles för lite fackliga 
frågor inom SSU. Det anser Sebastian 
Borssén och Sandra Bengts-Henriks-
son, som möttes på GAF (Göteborgs 
Arbetares Folkhögskola). Tillsammans 
med några övriga deltagare bildade de 
egen SSU styrelse inom LO.

– Fackliga frågor har kommit i skymun-
dan inom SSU, säger Sebastian. I stället 
har det fokuserats på mer globala frågor. 
Så hur når vi ut till unga människor 
om risker och andra oegentligheter på 
arbetsplatsen om det inte fi nns något 
forum för detta? 

Bakåt i tiden har SSU varit drivande 
i fackliga frågor, men på senare år har 
intresset minskat eller överskuggats av 
andra frågor. Det är dessutom en stor 
åldersskillnad inom de politiska fören-
ingarna vilket kan bidra till att unga 

känner att de inte får något gehör eller 
svar på de tankar och frågor som de 
burit med sig. 

– Vi behöver ett SSU som tar sig an 
även de fackliga frågorna, då är ung-
domarna mer förberedda när de kommer 
ut i arbetslivet. På så vis kan vi få unga 
att  ta förtroendeuppdrag och inte minst 
en ökad förståelse om hur viktigt det är 
att organisera sig. 

Engagemang på arbetsplatser
På sikt kan det göra medlemsorganisa-
tionerna starkare och kanske väcka ett 
engagemang på en arbetsplats där det 
idag upplevs helt dött, menar Sebastian.

– Vi har ju annars ett stort samarbete 
med LO fyller Sandra i. Det är viktigt att 
vi får med oss fl er, inte bara inom IF Me-
tall utan från de andra förbunden också.

LO-SSU ska vara ett forum där 

framförallt ungdomar kan vända sig 
och prata öppet, om både politiska och 
fackliga frågor.

– Vi vill inte på något sätt stänga ute 
någon, alla är välkomna. När vi träffas 
har vi intressanta diskussioner och vi 
bjuder in suveräna föreläsare, som både 
är ombudsmän i en fackförening och 
politiker.

– Reaktionerna har varit positiva i 
samband med att vi startade den här 
klubben men det får inte sluta där, säger 
Sebastian. Nu behöver vi fl er medlem-
mar som är villiga att engagera sig. Alla 
kan inte göra allt men alla kan göra 
något.

Engagemang på arbetsplatser
Sandra påpekar att de är ett väldigt 
engagerat gäng som jobbar med det här 
och det fi nns medlemmar som är entu-
siastiska. 

– Det tycker jag känns helt fantas-
tiskt, och vi märker att vi når ut. Det 
är viktigt att fl er kommer till oss, säger 
hon.

Sebastian håller med och påpekar att 
det fi nns tillväxtpotential.

– Jag och Sandra sitter även med i 
IF Metalls ungdomskommitté här i 
Göteborg. Av cirka 20 000 medlemmar är 
det lite drygt 25% som är under 30 år, så 
visst fi nns det en stor rekryteringsbas.

– Som det är nu så jobbar vi ju redan 
fackligt på våra respektive arbetsplatser, 
det innebär ju att vi inte har möjlighet 
att köra så mycket kampanjer på stan. 
Vi är ju som sagt ganska nya och vi har 
precis börjat, men visioner har vi, be-
rättar Sandra stolt.

Anders Bergström

LO – SSU överens:

Sandra Bengts-Henriksson och 

Sebastian Borssén  är båda leda-

möter i IF Metalls ungdomskom-

mitté. De har en vision om hur de 

fackliga diskussionerna kan öka på 

arbetsplatserna.
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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

14 3-5april 55+ Medlemsutb, äldre medlemmar MU SKF 24 feb

14 6 april Gud har 99 namn AM SKF 24 feb

14 8 april Fisketävling AM Gbg 24 feb

14 8 april Kost och motion (lördag) AM Gbg 24 feb

15 10-12 april Medlem i facket MU SKF 3 mars

15 12 april Läsprojekt för alla AM Gbg 3 mars

16 19-21april Lagar och avtal för medlemmar MU SKF 10 mars

16 21 april Facklig introduktion MU SKF 10 mars

17 24-26 april Jämställdhet för medlemmar MU SKF 17 mars

18 4 maj OM Försäkringar MU30 Gbg 3 april

18 4-5 maj På tal om det som inte syns MU SKF 24 mars

18 6 maj Facklig introduktion bemanning MU SKF  24 mars

19 10-11 maj OM Facket MU30 Gbg 10 apr

19 11 maj Min Pension AM SKF 31mars

20 15-16 maj Blivande förälder AM SKF 7 april

20 16-17 maj OM Feminism MU30 Gbg 13 april

21 22-24 maj Medlem i facket MU Stenungssund 13 april

21 22-24 maj Medlem i facket på lätt svenska MU SKF  13 april

22 29-31 maj Vår trygghet AM L:Brattön  21 april

22 30-31 maj OM Främlingsfi entlighet MU30 Gbg 2 maj

22 1 juni Konsumenträtt & privatekonomi AM SKF 21 april

22 2 juni Facklig introduktion MU SKF 21 april

23 7-9 juni Fackets försäkringar MU SKF 28 april

23 9-11 juni Ungdomshelg/festival MU30 L:Brattön 28 april

24 12-14 juni Medlem i facket MU L:Brattön 5 maj

24 12-14 juni Med livet som insats AM-SO SKF 5 maj

24 15-16 juni Självförsvar AM Gbg 5 maj

24 17 juni Fotbollsturnering AM Gbg 5 maj

Målgruppsförklaringar: Målgruppsförklaringar: MU = Medlem utan uppdrag, AM = Alla medlemmar, 

MU30 = medlem under 30 år och AM-SO = Alla medlemmar minus Skyddsombud.

Kursplatser: SKF = Externatkurser på SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 i Göteborg

Kristinedal = Kristinedals träningscenter i Gamlestan. Mer information på www.kristinedal.nu/

Kusten = Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg. Mer information på www.hotellkusten.se

VFHS = Viskadalens Folkhögskola i Seglora, mellan Borås och Göteborg. Mer information på www.viskadalen.nu
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10 års jubileum för studier

[ STUDIER ] 

Ovanstående utdrag ur protokollet 
från studiekommittén den 31 augusti 
2006 kanske inte verkar så märkvär-
digt. 

Men den som var med vet att det 
var ett avgörande beslut för hur verk-
samheten skulle utvecklas.

– I klartext gällde beslutet huruvida 
IF Metall Göteborg, skulle välja att 
medverka i den tvärfackliga medlems-
utbildningen eller fortsätta genomföra 
medlemsutbildning i egen regi, säger 
Jessica Norberg, ordförande i Studie-
kommittén.

Vi hade i alla år genomfört utbildningen 
själva. Vi visste vad vi gjorde, utbild-
ningen och handledarna hade alltid fått 
bra kritik. Det saknades inte vare sig 
pengar eller deltagare för att genomföra 
utbildningen.

”Vår baby”
Så varför skulle vi lämna ifrån oss den? 
Lägga ”vår baby” i knät på någon annan? 
Litade vi ens på någon annan?

Det var inte på något vis ett enkelt 
beslut. Det slutade till och med med en 
omröstning bland ledamöterna. Några 
tyckte att vi skulle fortsätta själva. Vi 

visste vad vi gjorde och vi visste att vi 
gjorde det bra.

Nytt steg
Några andra tyckte att vi skulle våga ta 
ett nytt steg, ett steg mot en gemensam 
utveckling tillsammans med de andra 
förbunden. För även om vi själva klarade 
av det vi gjorde, så visste vi att det fanns 
andra förbund som inte fi ck ihop vare 
sig deltagare eller hade ekonomi för att 
kunna genomföra egna medlemsutbild-
ningar. 

De kommittéledamöterna ville göra 
det för att de trodde på idén, för att de 
trodde på det solidariska ansvaret för 
verksamheten.

Omröstningen resulterade i att vi 
än idag har en gemensam, tvärfacklig 
medlemsutbildning.

Trodde på idén och höll ut
Visst upplevde vi en del så kallade ”barn-
sjukdomar” på vägen. Det var inte alltid 
helt enkelt att få till vare sig samarbete 
eller förtroende mellan oss och ABF.

Men vi gav inte upp! Vi trodde på 
idén, vi höll ut och vi vågade fortsätta 
trots att det ibland blåste motvind!

Och så bra det har blivit! En tvär-

facklig medlemsutbildning som många 
hundratals medlemmar tagit del av, 
som är så bra så att den idag är ”själv-
rekryterande” och som sprider kunskap, 
engagemang och insikt, som får några 
medlemmar att dessutom ta sina första 
steg mot ett fackligt engagemang som 
förtroendevald.

Garant för god pedagogik
– I uppbyggnadsskedet var det viktigt 
att de fackliga organisationerna litade på 
oss, att ABF var en garant för både god 
pedagogik och noggrann administration. 
För mig som arbetade med båda sakerna 
var det en… ”intressant” tid, berättar 
Joachim Hurtig på ABF Göteborg. 

– Jag vill påstå att de krav som 
ställdes på oss inom ABF då, var oerhört 
höga. Det handlade förstås om att vi inte 
riktigt litade på varann fullt ut – ännu. 

Jag är glad över att vi lyckades vinna 
det förtroende som nu fi nns. Resultatet 
är att vi alla kan göra mer och bättre 
facklig utbildning tillsammans. Ibland 
är det omöjliga möjligt, till min glädje 
så ”fl yger humlan” och det tvärfackliga 
samarbetet är nu en naturlig del av de 
fackliga studierna.

Malin Rosén

U R  P R O T O K O L L E T 
Planering med studiekommittén, 31 augusti 2006.

beslut
• RFS kör 24 timmars grundläggande medlemsutbildning.
• I egen regi 8 timmars IF Metall specifi k, facklig medlemsintroduktion. 
• AU träffar ABF innan nästa kommittémöte för att hitta lösning för att verksamheten blir stabilare.
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[ PSYKOSOCIALT ] 

Psykisk ohälsa har blivit vår tids 
största folksjukdom. Cirka varannan 
kvinna och var fjärde man upplever 
depression någon gång under livet. 

Skammen och rädslan över andras 
reaktioner har minskat genom att 
kända personer vågar träda fram och 
dela med sig utav sina erfarenheter i 
media. Men vi väljer fortfarande vilka 
vi anförtror vår depression till. 

Ofta anges den ökade stressen i sam-
hället som orsak. Vi förväntas att vara 
allt mer effektiva både på arbetet och 
i privatliv. Mediaströmmar om hur vi 
förväntas leva för att ha lyckade liv 
påverkar oss. Sociala medier med glada 
semesterbilder och vänner som gör 
spännande saker, får oss att ifrågasätta 
vår egen lycka. Årstidsväxlingar som 
påverkar oss, när den mörkare delen av 
året infi nner sig. En del saknar viktiga 
signalsubstanser i kroppen och behöver 
medicin. En del av oss är födda skörare 
och mer sårbara av stämningar runt 
omkring oss. 

Normala variationer
Symptom på depression kan vara ned-
stämdhet, ångest, håglöshet, självkritik, 
ökad eller minskad vikt, koncentrations-
svårigheter, yrsel, huvudvärk, hjärt-
klappning och sömnbesvär. Vid olika 
kriser i livet såsom sjukdom, dödsfall 
eller separation, kan dessa symptom 
också visa sig naturligt, utan att du 
lider utav depression. Skillnaden mellan 

Kemisk balans i kroppen
Endorfi n – Utsöndras vid skratt, sex, 

motion, förälskelse. Det enklaste sät-

tet att utsöndra hormonet i kroppen, 

är att träna. Endorfi n är ett lyckohor-

mon som är kroppens naturliga morfi n. 

När vi frisätter hormonet i kroppen, så 

upplever vi lycka.

Oxytocin – Kärlekshormon som 

utsöndras vid beröring. Kramar, sex 

och kel med djur är utmärkta sätt att 

få igång det. Hormonet minskar stress, 

gör oss glada och avslappnade. Vi blir 

förmögna att visa andra värme.

Signalsubstans – Ett kemiskt ämne 

som överför impulser från en cell till 

en annan i kroppen. När vi tänker, 

känner, upptäcker och minns är sig-

nalsubstanser inblandade. Om de inte 

fungerar så rubbas balansen i kroppen. 

Endorfi n och Oxytocin är två de femtio 

signalsubstanser som vetenskapen 

känner till i kroppen.

Våga prata om psykisk ohälsa

nedstämdhet och depression är att du 
vid det senare, har det under lång tid. 
Ofta så förstår vi inte själva när vi har 
drabbats av det, utan söker läkarvård för 
fysiska besvär som exempelvis sömnsvå-
righeter eller ont i magen och axlar. 

För den som går ner sig djupt i obe-
handlad depression så kan självmord 
ibland tyckas som den enda utvägen ur 
lidandet. Du tänker inte längre klart och 
har svårt att se din omgivning. Ett tun-
nelseende som visar en mörk väg, där du 
ser alla nackdelar men inte fördelarna 
med livet. Depression kan visa sig olika 
hos människor. En del kommer inte upp 
ur sängen, andra kan gå till jobbet.

De som lyckas hålla ett fungerande liv 
uppe möts ofta av kommentarer som att 
de ska rycka upp sig och se lite gladare 

ut. Om det vore så enkelt så hade ingen 
behövt drabbas utav depression. 

Hjälp fi nns att få
Vad ska du göra om du drabbats av de-
pression? Aktivitet är ett nyckelord. Rör 
på dig skapar endorfi n i kroppen, som får 
oss att må bra. Beröring år också viktigt. 
Genom att kramas med andra människ-
or, skaffa ett husdjur för att kela med, så 
utsöndras oxytocin i kroppen. Ett ämne 
som minskar vår stress. En läkare kan 
hjälpa dig att utesluta järn och b-vita-
minbrist. Brist på dessa ämnen gör oss 
låga. Det gäller också att förändra sina 
tankemönster. Oftast så behöver du pro-
fessionell hjälp med det, då det är svårt 
att se möjligheter och tänka positivt när 
en har fastnat i negativa tankar. 

Så kan du vara ett stöd
Hur hjälper man den som blivit deprime-
rad? Var ett stöd och ge hopp om framti-
den. Hjälp till med dagliga göromål som 
den sjuke inte klarar av just då. Följ med 
till möten och hjälp den deprimerade 
att förstå vad som sägs, något som kan 
vara svårt vid djup depression. Avråd 
från stora beslut, tills den sjuke tänker 
klarare. Föreslå aktiviteter. Om den 
sjuke säger att den funderar på att ta 
självmord, ta det på allvar. Detta är ofta 
ett rop på hjälp och personen kan komma 
att göra allvar utav det. Varje år tar 
ca 1 200 människor livet av sig, många 
misstänks bero på depression.

Annelie Nilsson

Hur hjälper man den som är ned-

stämd och kanske också deprimerad?
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FILM

Jag, Daniel Blake. Regi: Ken Loach

Vi möter Daniel Blake. En 59-årig man 

som är nybliven änkling och precis 

haft en hjärtattack. Läkarna förbjuder 

honom att arbeta i väntan på utred-

ning om det behövs en hjärtoperation. 

När han ska ansöka om sjukpenning 

ges han frågor som; kan du lyfta bägge 

armarna över huvudet? Kan du gå 50 

meter? Kan du ställa en väckarklocka? 

Daniel utbrister förtvivlat återkomman-

de, om de inte ska prata om hjärtat. 

Då Daniel inte beviljas sjukpenning, så 

tvingas han gå till arbetsförmedlingen. 

Ansökning ska ske genom dator, vilket 

han inte behärskar. Tjänstemännen kan 

inte hjälpa honom, enligt en praxis. En 

arbetsförmedlare går emot detta och 

blir barskt uppläxad av sin chef. Daniel 

hotas med sanktioner om han inte 

följer allt till punkt och pricka. 

Det är en dyster bild av dagens Eng-

land vi får se. Ett land där de sociala 

skyddsnäten monterats ner och tjäns-

temännen jobbar mer på att hindra 

människor att ta del av sina rättigheter 

än att få dem. Det är en bild av kapita-

lismens och nyliberalismens samhälle i 

spåren av Margaret Thatcher. Det är en 

bild där vi får se att inte ens de mest 

basala behoven blir uppfyllda. En bild 

där vi förstår att människor i England 

idag kan vara så fattiga att de inte ens 

har mat för dagen. 

Filmen kom till efter att fi lmens ma-

nusförfattare Paul Laverty intervjuat ett 

stort antal människor på socialkontor 

runt om i England. En verklighet där 

människor inte garanteras det mest 

basala som tak över huvudet och 

mat. En verklighet där människor har 

reducerats till nummer. Det här är Ken 

Loach argaste fi lm på länge. Nattsvart, 

men också fylld med värme och humor

Annelie Nilsson

Dags att 
söka GAF
Är du förtroendevald och gått din 

grundutbildning och vill fördjupa 

dina fackliga och politiska kunskaper. 

Då har du nu möjlighet 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 Jan Nilsson, 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 Göte-

borg. Medlemmar är ett 30-tal fackliga 

och politiska organisationer med säte i 

Göteborg samt enskilda medlemmar.

- Utbildningen bedrivs i huvudsak 

på torsdagskvällar, men dagtid före-

kommer och ett par helginternat ingår 

också. 

Har du har frågor? 
Kontakta den studieansvarige på 

arbetsplatsen, Jan Nilsson IF Metall 

Göteborg telefon 031-774 32 42 el-

ler GAFs föreståndare Joachim Hurtig 

telefon 031-773 3159. 

GAFs hemsida: är www.gafgoteborg.se

Sista ansökningsdag 
Den 30 april 2017 ska din ansökan vara 

inlämnad. Anmälan skall ske till 

goteborg@ifmetall.se 

Mer om Göteborgs folkhögskola 

på www.gbg.fhsk.se

SERIETIPS

Ångest & Politik av Emanu!
(Bild: Emanuel Granhielm, 

Text: Göran Greider)

Satirtecknaren Emanu ger med sina 

bilder en träffsäker, humoristisk och 

allvarlig sammanfattning av samhälls-

debatten. 

Ett seriealbum som lindring mot poli-

tisk depression i tider av dubbelmoral, 

populism och förvirring. Bilder som 

låter skratten fastna i halsen.

BOKTIPS

Problemet med får och getter
Av Joanna Cannon

En bok om en social gemenskap som 

får konfrontera sitt förfl utna och två 

fl ickor som lär sig vad det innebär att 

höra hemma nå-

gonstans. Allt börjar 

i en engelsk förort, 

sommaren 1976. Mrs 

Creasy har försvun-

nit men ingen verkar 

veta något. Historien 

skildras genom de 

tioåriga barnen Grace 

och Tilly som tar på sig 

ansvaret att bli detektiver. 

Det är en skickligt berättad, rolig och 

skrämmande historia.

Text: Annelie Nilsson 

[ KULTUR OCH STUDIER ] 
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Information till arbetslösa 
Om det är första gången du är arbetslös
Om du inte haft ersättning från a-kassan förut eller om du haft 

ersättning förut men arbetat i mer än ett år gäller följande:

Om du haft uppehåll i din ersättning från a-kassan i mindre än 52 veckor, så behöver du ej 

skicka in intyg som du redan skickat in en gång. I stället behöver vi få in intyg på vad du 
gjort sedan du hade ersättning från a-kassan senast. Se punkt 2 för vilka intyg som behövs.

Anmäl dig på Arbets-

förmedlingen din första 

arbetslösa dag. Det är 

endast de dagar du är 

anmäld på arbetsförmed-

lingen som du kan få er-

sättning för från a-kassan.

Även om du slutat din 

anställning på egen be-

gäran skall du anmäla dig 

på arbetsfördmedlingen 

första arbetslösa dagen. 

Skicka in dina intyg 

till a-kassan 

(IF Metalls arbetslös-

hetskassa, FE 67, 

930 88 Arjeplog). 

Beroende på vad du 

gjort före arbets-

lösheten ska olika 

blanketter skickas 

in till a-kassan – se 

rutorna bredvid. 

I vilket fall som 

helst ska blanket-

ten ”Anmälan om 

arbetslöshet” som 

du får på Arbetsför-

medlingen skickas in 

till a-kassan.

Innan jag blev arbetslös…

Om du skulle bli arbetslös igen

Du kan – dygnet runt – få ytterligare information genom att ringa till Talsvar på telefon 08-556 00 450. 

Där kan du bland annat fi nna allmän information om A-kassan, arbetslöshetsersättningen, din utbetalning och återstående ersättnings-

dagar. Du kan också få information och även fylla i dina kassakort via Internet. Adressen är: www.ifmetall.se/akassan > Logga sedan in 

på Mina sidor.

Efter att du har påan-

mält dig som arbetslös 

på AF, måste du även 

ansöka om din arbets-

löshetsersättning hos 

din a-kassa. Detta gör 

du genom att skicka in 

kassakort. Det fi nns två 

tillvägagångssätt:

www.ifmetall.se/akassan

1. Fyll i korten elektroniskt.

På vår hemsida: www.ifmetall.se/akassan kan du med e-legitimation/bankID logga in på ”Mina sidor”. 

Förutom att deklarera kassakort kan du även se annan information om ditt ärende.

2. Fyll i papperskort manuellt.

Ring din a-kassa och beställ kassakort i pappersform som skickas hem till dig. Dessa fyller du sedan i och 

skickar till den adress som är angiven på kortet.

… ARBETADE JAG 

Om du arbetat före arbetslösheten ska du skicka in blanketten 

”Arbetsgivarintyg ”. Arbetsgivarintyget ska avse de tolv senast 

arbetade månaderna före arbetslösheten. All arbetad tid, övertid 

och frånvaro måste fyllas i på intyget. Arbetsgivarintyget måste 
skickas in i original. Om du haft fl era anställningar ska ett intyg 

per anställning utfärdas. 

… STUDERADE JAG

Om du studerat före arbetslösheten och studierna är avslutade 

ska blanketten ”studieintyg” fyllas i av dig. Bifoga kursintyg från 

skolan. 

… HADE JAG ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 

Om du haft ersättning från Försäkringskassan måste du avsluta 

ditt ärende där innan vi kan betala ut ersättning från a-kassan.

Dag 1-15  Susanne Karlsson  031-13 44 25

Dag 16-31 Anette Johansson  031-13 57 30

ÖPPETTIDER FÖR TELEFON SAMT BESÖK:  

Måndag-torsdag 9-12 och 13–16.

Fredagar 9-12.

Se till att alla blanketter är fullständigt ifyllda 

och skicka in dom till a-kassan. Arbetsgivarintyget måste 

skickas in i original. Om du har frågor kring vilka blanketter 

som behövs är du välkommen att kontakta oss på a-kassan.

… I ÖVRIGA FALL

Ta kontakt med din 

handläggare för 

rådgivning.

Kassakortet är din ansökan om ersätt-
ning. Kassakortet består av två veckor 
och ska fyllas i samt skickas in så snart 
dessa två veckor har passerat.
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Vikten av
globalt 
samarbete

Olle Ludvigsson (S)
EU-parlamentariker

Medlem i IF Metall 

Göteborg

Ingredienser:
Rostat bröd 6-8 skivor

3 st bröstfi leér av kyckling 

1 pkt bacon

2 st tomater

grönsallad

saltgurka

körsbärstomater 

lite svartpeppar

Senapscreme :
2 dl creme fraiche

3 tsk fransk senap 

1 krm salt

Gör så här:
Stek kycklingen i så tunna skivor som 

möjligt, rosta brödet.

Blanda ihop senapscremen och knaperstek 

baconet.

Nu är det dags att bygga. Varva bröd, sal-

lad, tomat, kyckling, bacon och senaps-

dressing i valfritt antal ”våningar”. 

Spetsa saltgurka och tomater med en 

grillpinne i sandwichen. Vrid på några varv 

svartpeppar. 

Smaklig måltid!

R APPORT FR ÅN BRYSSEL

Club Sandwich

Det är utan tvekan ett omskakande år vi 

lämnat bakom oss. Otaliga krig, katastrofer 

och politiska omvälvningar har för alltid etsat 

sig fast i våra minnen. När vi nu skriver 2017 

gör vi det med vetskapen om att konse-

kvenserna av dessa händelser på många sätt 

kommer att följa med oss också under det 

kommande året. Men även om att det är lätt 

att se negativt på tillvaron ska man akta sig 

för att bli överdrivet pessimistisk. I utma-

ningen kan det fi nnas oanade möjligheter 

för den som är beredd att anpassa sig till nya 

verkligheter och att tillgripa förändring där 

det behövs. Men för att kunna göra detta be-

hövs ledarskap och visioner som visar vägen. 

Nästan överallt idag är populister och ex-

tremistiska partier på frammarsch. Brexit-

omröstningen var ett kallt uppvaknande som 

följdes av Trumps seger i det amerikanska 

presidentvalet. Under året ska fl era europe-

iska länder gå till valurnorna. Utan att ta ut 

något på förhand ser det onekligen mörkt ut 

för de allra fl esta socialdemokratiska partier i 

dessa länder.

I takt med den ökande internationalise-

ringen måste också politiken hänga med. När 

jag är ute och träffar människor lyfter jag ofta 

fram vikten av att politiska beslut behöver 

fattas på rätt beslutsnivå. I takt med ökad 

globalisering måste vi inse betydelsen av fl er 

globala lösningar på dagens utmaningar. EU 

spelar här en mycket vik-

tig roll. Att till exempel 

bekämpa skattefl ykt och 

klimathot kan inte lösas 

enbart på nationell nivå. 

Det krävs samarbete 

på global nivå för 

att möta dagens 

och morgonda-

gens utma-

ningar. 

Club Sandwich för 4 personer. Ingen receptsamling är komplett 
utan en klassisk Club Sandwich. Här kommer mitt recept på den 
ökända mackan.
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[ INTERNATIONELLT ] 

 Sebastian Wessman, är ordförande för 
Internationella kommittén i IF Metall 
Göteborg. 

Hur  känns det i ditt nya uppdrag?
– Det är otroligt hedrande och roligt att 
få möjligheten att vara en del i avdel-
ningens internationella arbete. Ett av 

SEBASTIAN WESSMAN, ORDFÖRANDE FÖR INTERNATIONELLA KOMMITTÉN

– Jag vill skapa nyfi kenhet för hållbart 
och ansvarsfullt arbete i världen

mina mål är att vi ska fokusera mer på 
arbetet med underleverantörsled och 
våra företags ansvar för ett hållbart och 
ansvarsfullt arbete i världen. 

Att få ut information om vad vi gör 
och skapa en nyfi kenhet för internatio-
nellt fackligt arbete är också något som 
jag ser fram emot att arbeta med.

– Hur är det internationella arbetet 
organiserat inom IF Metall Göteborg 
och på vilket  sätt påverkar det oss?
– Det är den internationella kommittén 
som planerar och verkställer avdel-
ningens internationella arbete. Det kan 
vara i form av kurser, seminarier eller 
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i projektform utanför landets gränser. 
Våra projekt görs i samarbete med andra 
organisationer, som Olof Palmes Center 
och Union to Union. 

– Skälen till varför vi arbetar inter-
nationellt och på vilket sätt det påverkar 
oss är fl era. Dels handlar det om solidari-
tet. Men det mest konkreta, handlar om 
att säkerställa att våra konkurrerande 
länders verksamheter har bra arbets-
villkor och löner i förhållande till landet. 
Detta för att förhindra att jobben försvin-
ner från Sverige på grund av osund 
konkurrens.   

– Enligt EU-direktiv har anställda 
rätt att bilda europeiska företagsråd 
(EWC). Hur arbetar ni med det och 
vilka utmaningar möter ni?
– Kommittén har startat ett nätverk 
för internationellt fackligt ansvariga 
på klubbarna för att hjälpa nya EWC-
ledamöter. Den största utmaningen är 
bristen på kunskap om hur och vad man 
har ett EWC till. 

– Först handlar det om att få till 
representation och närvaro, sedan förstå 
att arbetet i ett EWC fungerar med an-
dra villkor än på den lokala klubben. Att 
för första gången möta landsöverskri-
dande frågor och beslut skapar ofta mer 
frågor än svar i början. Att hitta din roll i 
ditt EWC som ansvarig för dina kollegor 
i hela landet är något vi mer än gärna 
hjälper till med.

– Flera svenska företag har slutit 
internationella ramavtal, däribland 
SKF. Är det fl er på gång?

– Jag hoppas fl er företag ser nyttan i ett 
globalt ramavtal om man menar allvar 
med att ta ansvar för sina anställda oav-
sett var i världen de arbetar. Det senaste 
exemplet var H&M som IndustriALL 
Global och IF Metall tecknade avtal med 
förra året. Tyvärr hände detta efter den 
fruktansvärda olyckan i Rana Plaza 
(fakta ruta) då omvärlden fi ck se under 
vilka förhållanden kläder tillverkas och 
till vilket pris. 

– Som fackliga företrädare på företag 
med internationell verksamhet har vi 
alla ett ansvar att driva frågan med sin 
företagsledning.

– Hur ser du på framtiden, kommer 
vi att se starkare band mellan arbe-
tarna globalt? 
– Jag ser tyvärr en utveckling som inte 
går i den riktning vi hoppas på. Senaste 
ITUC-rapporten visar att många länder 
inte följer arbetsrättsliga lagar och att 
fackliga företrädare mördas på grund 
av sitt fackliga arbete. Det inger inte 
mycket hopp, men att inte arbeta vidare 
för mänskliga rättigheter är inget alter-
nativ. 

– Något alla kan tänka på är att ta 
tillvara sin konsumentmakt, du påver-
kar genom dina val. Köp inte från företag 
som du vet inte respekterar fackliga- och 
mänskliga rättigheter.

Samir Ljutic

Fakta länk: http://omvarldenberattar.
se/bangladesh-rana-plaza/

Jag hoppas fl er företag ser nyttan i ett 
globalt ramavtal, om man menar allvar 
med att ta ansvar för sina anställda 
oavsett var i världen de arbetar.
Sebastian Wessman
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[ TÄVLA OCH VINN! OM INNEHÅLLET I MAGASINET ] 

Vinnare i Quiz nr 4/2016
1:a pris
En vecka i stuga på Gullholmen

Jan Thurén, pensionär

2:a pris
Två biobiljetter

Andreas Källström, 
Caterpillar Propulsion

3:e pris
Två biobiljetter

Mervi Oskarsson, 
Volvo PV

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. Stu-
gorna 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.

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 skaldjurs-
buffé. Under vinterhalvåret fi nns även 
en pub öppen vid olika tillfällen.

Är du intresserad av att hyra en 
stuga, gå in på avdelningens hemsida 
www.ifmetall.se/goteborg för att hämta 
en ansökningsblankett. Eller ring avdel-
ningen, telefon 031-774 32 00 för hjälp 
och information.

Rätt rad i föregående quiz

Fråga 1
Göteborg blir säte för regeringens nya 

myndighet, vilken då?

1. Sjöfartsverket

X. Jämställdhet

2. Arbetsmiljöverket

Fråga 2
Schablonbeloppen i Folkasamsolycksfalls-

försäkring ändras från 1 januari 2017.

Fram till 31 december 2016 var ersätt-

ningen 1000 kronor. Vad är den nu?

1  200 kronor.

X  500 kronor.

2 700 kronor.

Fråga 3
IF Metall har kongress under 2017, i vilken 

månad genomförs den?

1  Maj.

X  Juli.

2 September.

Fråga 4
IF Metall Göteborgs uppsökande och re-

gionala skyddsverksamhet är indelad i ett 

antal geografi ska regioner, hur många då?

1  8.

X  4.

2  2.

Fråga 5
Under fl era år har IF Metalls medlems-

magasin haft ett matrecept med i varje 

nummer. Vad heter kocken som levererar 

de fi na recepten?

1  Ville Niskanen.

X  Seppo Aho.

2  Markku Ohvo.

Tävla och vinn!
OBS! Tävlande måste vara medlem 

i IF Metall.

1:a pris, en vecka i stuga på Gullholmen.

2:a och 3:e pris, Biobiljetter.

Svara på frågorna i quizen, 

dock senast den 3 april 2017. 

skicka den rätta raden via mail goteborg@

ifmetall.se eller gilla vår Facebooksida och 

svara med ett meddelande på IF Metall 

Göteborgs Facebooks sida. 

Svara på frågorna i Quizen senast den 3 april 2017. Skicka den rätta raden via mail 
goteborg@ifmetall.se eller gilla avdelningens Facebookssida och svara med ett meddelande på Facebook.

Välkommen att besöka Gullholmen 
– en genuin skärgårdsmiljö!

Rätt rad:
1.  X
2. 1
3. 1
4. X
5. 2
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POSTTIDNING B
IF Metall Göteborg, Folkets Hus, 

Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg

”NYA TIDER – NYA JOBB”

Tema Globalisering
Tisdagen den 18 april kl. 18.00–20.00

MEDVERKANDE: Leif Johansson (ordförande 

Astra Zeneca och Ericsson), Jan Eliasson 

(f.d. utrikesminister och vice generalsekre-

terare för FN), Mikael Sällström (ordförande 

IF Metall Göteborg) och Britt-Marie 

Mattsson (journalist och författare).

Seminariet kommer att gå av stapeln tisdagen 

den 18 april kl. 18.00–20.00 (med kaffe från 

kl. 17,30). Som vanligt håller vi till på 

Radisson i centrala Göteborg, Södra 

Hamngatan 59.

Seminariet är gratis och öppet.

Obligatorisk anmälan till 

susanne.karlsson@ifmetall.se

Eller via telefon 031-774 32 69

Olle Ludvigsson (S)
är EU-parlamenta-

riker och medlem 

i IF Metall Göteborg.

Läs hans krönika på 

sidan 27 om vikten 
av globalt sam-
arbete.

”NYA TIDER – NYA JOBB”

ÄR EN DEL AV OLLE LUDVIGSSONS 

SEMINARIESERIE.


