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IF Metall ställer krav

F — Regeringen levererar!

Stopp för lönedumpningKrav på schysta villkor vid offentlig upphandling

Rätt för facken att kräva kollektivavtal för arbeten som utförs i 

Sverige av utländska företag

Det spelar roll vem som styr landet — IF Metalls

    medlemmar vinner på en S-ledd regering!

Skyddsombud med stora
förhoppningar 12
Sedan Jonas blev skyddsombud för 
2 år sedan har mycket hänt på C.M  
Hammar. Förhoppningarna är också 
stora att arbetet för en bättre arbets- 
miljö även skall fortsätta i framtiden.

Framtidens jobb på 
Lindholmen 16
Just nu är Lindholmen och Norra  
Älvstranden ett stekhett område för för 
industrisverige. Många stora företag 
håller på att etablera sig i området bla. 
Geely Europa, Volvos nya huvudkontor 
och teknikföretaget CEVT. Detta sätter 
Göteborg på världskartan.

Kristofer Bergman, avdel-
ningens nya valledare 25
Kristofer berättar om hur året kommer 
att se ut inför valet i september. Det 
blir många aktiviteter bla. kommer vi 
att besöka arbetsplatser och prata med 
medlemmar om IF metalls värderingar.
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Personal- 
förändringar
Det nya året startade med en del 
personalförändringar på avdel-
ningsexpeditionen.

Inga-Lill Samuelsson som varit om-
budsman på avdelningen i 17 år, har 
sagt upp sig och antagit nya utma-
ningar på IF Metalls förbundskontor 
i Stockholm. Där kommer Inga-Lill 
främst att ägna sig åt internationella 
frågor samt att utveckla organisatio-
nen. 

Det innebär att en rekryteringsprocess 
är igång för att hitta en ny ombudsman 
till avdelningen. Till dess att tjänsten 
är tillsatt, fortsätter Markus Hallén 
sitt vikariat på avdelningen. Ni som ti-
digare varit i kontakt med Inga-Lill an-
gående frågor på Motorbranschen- och 
Svemekavtalet, kan nu istället kontak-
ta Markus eller Angelica Teiffel. 

Malin Frid, studiehandläggare på av-
delningen, är för tillfället tjänstledig. 
Under tiden vikarierar Sandra Chris-
toph, som annars är klubbordförande 
på NKC Manufacturing Sweden AB 
och aktiv i både avdelningsstyrelsen 
samt avdelningens studiekommitté. 
Vill ni anmäla er till facklig utbildning, 
tar ni kontakt med Sandra på telefon-
nummer 031-774 32 11.

Avdelningen har även fått förstärkning 
på a-kassan, en tredje handläggare 
är nu anställd. Patrik Clintesparr är 
sedan 15 januari ny handläggare på 
a-kassan. Patrik kommer närmast från 
förvaltningsrätten, men har innan dess 
arbetat på Handels a-kassa.

Vi önskar Inga-Lill och Malin lycka 
till med sina nya åtaganden och hälsar 
samtidigt Sandra och Patrik välkomna 
till avdelningen. 

Text: Angelica Teiffel

Adress: IF Metall Göteborg, Folkets Hus, 
Olof Palmes plats 3, 413 04 Göteborg.
Tel: 031-774 32 00
Ansvarig utgivare: Karl-Henrik Rosberg, 
tel. 031-774 32 56

Redaktionskommitté: Michael Blohm/Volvo,  Anders Bergström/Saab, Kristofer 
Bergman/International färg, Annelie Nilsson/Volvo, Tomas Angervik/Volvo, Karl- 
Henrik Rosberg/IF Metall, Samir Ljutic/Assa Oem, Per Tilander/Powerpipe, 
Henrik Sörensson/Berendsen Textil Service AB.
E-post: goteborg@ifmetall.se
Produktion: Redaktionskommitté i samarbete med PR-Offset AB i Mölndal
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Vad händer 2018?
Med ett nytt år kommer nya för-
väntningar vad kan vi då förvänta 
oss av 2018? Trots att vi har en 
god konjunktur som hjälper till 
att få ner arbetslösheten, så be-
hövs det ytterligare åtgärder för 
dem som idag står långt ifrån att 
få ett arbete.

Ett sådant initiativ är förslaget 
om etableringsanställningar som 
nyligen presenterats. Nu återstår 
att komma överens med regering-
en, efter det måste arbetsgivarna 
ta sitt ansvar och använda detta 
verktyg. Rätt hanterat så kommer möjligheten att få ett fast arbete för de här 
människorna att öka markant.

Ett annat förslag som lades fram förra året och som kommer att stötas och 
blötas är den nya pensionsöverensskommelsen. Att den gamla uppgörelsen 
inte kommer att hålla över tid är nog de flesta överens om, men det finns 
givetvis flera uppfattningar om vad som behöver göras. Förslaget om höjd 
garantipension, höjda bostadstillägg och ett reformerat PPM system kan vi 
nog alla tycka är nödvändigt.

Vad många däremot finner en aning hårdsmält är att pensionsåldern höjs. 
Det råder väl inget tvivel om att vi blir både äldre och friskare, men trots de  
så är det allt för många av våra medlemmar som idag inte orkar jobba fram 
till sextiofem. Det beror i allt för många fall av ett slitsamt, monotont arbete 
i en dålig arbetsmiljö. Lägg därtill det faktum att möjligheterna till vidareut-
veckling i arbetet är närmast obefintliga. Kan vi inte se en förbättring i form 
av kompetensutveckling, möjlighet att byta eller utvecklas så att även de med 
ett tungt industriarbete kan gå i pension när de vill istället för när det måste, 
har vi svårt att acceptera höjd pensionsålder.

Eftersom det är valår så kommer tidningen under året att granska och skriva 
om hur samhällsbygget ser ut. Jag tror att det är oerhört viktigt i en demo-
krati att samhällsfrågor debatteras och belyses ur olika perspektiv. Vi kom-
mer att försöka ge er en bild av hur olika frågor påverkar oss i vårt liv ur ett 
fackligt perspektiv.

Mikael Sällström
Ordförande, IF metall Göteborg
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[ NYHETER I KORTHET ]

Trenden med  
medlemsökning 
håller i sig
Uppgången av antal medlemmar fort-
satte under hela 2017. IF Metall Gö-
teborg fick ett nettotillskott på 1 378 
medlemmar. Nu är vi 21 920 aktiva 
medlemmar (pensionärer och studeran-
de ingår inte i den gruppen). Det mot-
svarar en ökning med 6 procent. 
Den uppåtgående trenden håller i sig. 
2016 växte avdelningen med 909 perso-
ner (4 procent) och 2015 med 2 106 per-
soner (närmare 11 procent). 
Medlemsantalet har ökat varje månad 
ända sedan november 2014. Enda un-
dantaget är januari 2016 som gav en 
minskning med 7 medlemmar.
En klar majoritet av de nya medlem-
marna kommer från Volvo Cars och 
Volvo Lastvagnar samt från underleve-
rantörer och bemanningsföretag som 
levererar varor och tjänster till fordons-
industrin.

Vi har fått många 
fler unga medlem-
mar
Andelen ungdomar och unga vuxna 
(16 – 30 år) i IF Metall Göteborg öka-
de under 2017. Totalt hade avdelningen 
vid årsskiftet avdelningen nästan 6 500 
medlemmar som är födda 1988 eller 
senare. Det kan jämföras med knappt 

5 000 i samma åldersgrupp år 2016 och 
närmare 3 700 år 2015.
– För några år sedan var det lågkon-
junktur och de unga hade sämre möjlig-
heter att visa vad de kan, konstaterar 
Angelica Teiffel som är avdelningens 
kassör.
– Nu skriker i stort sett alla industri-
företag efter folk och det öppnar dörrar 
för ungdomar och unga vuxna. Alla be-
hövs när behovet av arbetskraft är så 
stort som idag. Unga som får chansen 
till arbete lyckas väldigt ofta med att ta 
den. 

Andelen kvinnor i 
industrin växer
Andelen kvinnor som är aktiva medlem-
mar i IF Metall Göteborg har stigit från 
18 procent 2013 till 21 procent 2017. 
Vid årsskiftet hade avdelningen närma-
re 4 700 kvinnliga medlemmar. 

Även studerande-
medlemmarna blir 
fler
Rekryteringen av medlemmar på gym-
nasieskolornas industritekniska pro-
gram och fordonsprogram var fram-
gångsrik under 2017. Vid årsskiftet 
hade IF Metall Göteborg 183 studeran-
demedlemmar. 

De här medlemmarna betalar ingen av-
gift under studietiden och heller inte 
om de extrajobbar eller feriearbetar. I 
medlemskapet ingår råd och hjälp om 
lönefrågor, juridik, säkerhet och liknan-
de. De får utan kostnad delta i fackliga 
utbildningar och hyra fritidsboende till 
bra priser i Sverige och utomlands. IF 
Metalls olycksfalls- och fritidsförsäk-
ring ingår också.

Uppdatering av  
arbetssökande
Medlemmar som har uppgett att de är 
arbetslösa kommer under våren att få 
brev där de ombeds att höra av sig och 
berätta vad de gör. Detta är en med-
lemsgrupp som IF Metall har svårt att 
hålla sig uppdaterad med eftersom det 
inte finns någon automatisk rapporte-
ring när de exempelvis börjar studera 
eller får nytt arbete. Därför är det vik-
tigt att alla som får brevet kontaktar 
avdelningen.

Teknikavtalet allt-
jämt i topp
Teknikavtalet behåller sin ställning 
som det starkaste inom IF Metall Göte-
borg. Under det avtalet arbetar fler än 
14 100 medlemmar. 
Näst störst i avdelningen är beman-
ningsavtalet med närmare 1 900 med-
lemmar och på tredje plats kommer 
I-avtalet med knappt 1 500 medlemmar.
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[ NYHETER I KORTHET ]

Grattis till yngst 16 
och äldst 101
Den yngsta medlemmen i avdelningen 
vid årsskiftet 2017/2018 var 16 år. Älds-
ta medlemmen var imponerande 101 år. 
Redaktionen sänder varma grattis i ef-
terskott till dem båda!

Mer jämställt med 
fler pappamånader
Framtidens föräldraförsäkring kan bli 
tredelad. I alla fall om en statlig utred-
ning får som den vill. Då blir det fem 
månader för pappan, fem för mamman 
och fem som föräldrarna kan fördela 
som de vill.
Detta är något som IF Metall har dri-
vit sedan lång tid tillbaka. En mer jäm-
ställd föräldraförsäkring ökar möjlighe-
terna för kvinnor att få bättre löner och 
utveckling i arbetet. Då blir också män 
mindre ifrågasatta när de tar ledigt från 
jobbet för att ta ansvar för barn och 
hem. 
I nuläget fördelar sig föräldrapenning-
dagarna med tre fjärdedelar för kvinnor 
och en fjärdedel för män.

Lite bättre för de 
flesta under 2018
Nästa år kommer en familj med två 
barn, som har två löner på totalt 54 900 
kronor och bor i hyresrätt, att få 1 600 
kronor mer i månaden att röra sig med. 
Det gäller när hyra och nödvändiga 
utgifter är betalda, enligt uträkningar 
från Swedbank. Banken konstaterar att 
de flesta hushåll får lite bättre ekonomi 
2018.
Grunden till förbättringen är löneök-
ningar, oförändrad ränta och satsning-
ar som bland annat skattereduktion på 
fackföreningsavgiften, högre barnbi-
drag och högre underhållsstöd. Refor-
merna införs vid olika tidpunkter under 
första halvåret.

Starkaste jobb-
prognosen sedan 
2004
Västsverige visar upp den starkaste 
jobbprognosen i hela landet för första 

kvartalet 2018. För Västra Götaland och 
Halland är sysselsättningstrenden hela 
15 procent, enligt Manpowergroups ar-
betsmarknadsbarometer. Motsvarande 
siffra för hela landet är 5 procent.
Prognosen bygger på uppgifter som 
lämnats av arbetsgivare och den har 
inte varit så hög sedan 2004. 
Sysselsättningstrend är summan av den 
andel arbetsgivare som tror att syssel-
sättningen ökar, minus andelen som be-
dömer att den kommer att minska.

Volvo V90 vinner 
framgångar som 
polisbil
Volvo V90 har fått det bästa totalbetyg 
som den svenska polisen någonsin note-
rat i sina test av en personbil. Den slår 
XC70 som var den modell som tidigare 
låg i topp.
Även i den tyska delstaten Mecklen-
burg-Vorpommern har Volvo framgång-
ar. Där har polisen valt att köpa fem 
specialutrustade fyrhjulsdrivna V90 till 
prestigeuppdraget att patrullera auto-
bahn.

Regeringen fortsät-
ter att lyssna på IF 
Metall
När regeringen i november presente-
rade sin politik för ny industrialisering 
av Sverige, fanns många av de punkter 
som IF Metall drivit med.
”Vi konstaterar att regeringen fortsät-
ter att lyssna på oss i industripolitiken”, 
säger IF Metalls ordförande Marie Nils-
son.
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Från problem till 
lösning

När jag jobbade på Volvo på 80-talet 
hade bilen ett negativt förhållande till 
miljön. Den svarade för stora utsläpp. 
Den var en del av problemet. Nu står 
vi inför ett genombrott där bilen får en 
helt annan roll i miljöarbetet. Utsläp-
pen rör sig ner mot noll. Bilen har tvärt-
om blivit en del av lösningen.

Om någon då hade berättat för mig om 
vad som skulle ske hade jag avfärdat det 
som science fiktion. Tre förändringspro-
cesser pågår samtidigt. 

Först har vi elektrifieringen. Fossil- 
driften är successivt på väg ut. Eldriften 
är på väg in. Den fossilfria fordonsflot-
tan är inte längre någon utopi, utan ett 
reellt framtidsscenario. Frågan är inte 
om, utan när, det kommer att hända. 

Sedan har vi automatiseringen och di-
gitaliseringen. Dessa processer kommer 
rationalisera bil- och infrastruktur- 
användningen. Att skapa system där 
yteffektiva självkörande bilar delas och 
distribueras i flexibla mobilitetstjäns-
ter ligger inom räckhåll. Då snackar vi 
verkligen resurssnål mobilitet. 

I och med detta ställs de flesta miljö- 
kalkyler på ända. När bilen går från 
miljöbov till up-and-coming miljövän 
är det inte längre givet att driva på för 
minskat bilåkande. I stället bör policy-
utvecklingen handla om hur man kan 
utnyttja en grön fordonsflotta på smar-
tast möjliga vis.

Vad som gör denna gröna ”revolution” 
extra intressant är att den i viktiga  
delar drivs från Göteborg. Ett starkt 
kluster nu blir allt starkare. Geelys 
europeiska innovationscenter ligger i 
plan- och byggprocess. Ett storskaligt 
elektromobilitetslabb ska skapas. Zenu-
ity, för utveckling av självkörande bilar, 
och MobilityXlab, för innovativ sam- 
verkan mellan stora och små aktörer, 
etablerades i höstas.

Det har hänt otroligt mycket sedan 
80-talet. Och det mesta som har hänt är 
riktigt bra. Bilen är på väg att få en helt 
ny framtid. 

Text: Ann-Sofie Hermansson (S)
Kommunstyrelseordförande i Göteborg

Ann-Sofie Hermansson (S), 
Kommunstyrelseordförande i Göteborg

[ ARBETSMARKNAD ]
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Europeiska länder är 
dåliga på att bekämpa 
skatteflykt

Det visar en ny rapport som nätverket Eurodad tagit fram. I rapporten 
betygssätts 18 europeiska länders och EU:s politik utifrån företags och 
individers skatteflykt. 

EU-länderna saknar en effektiv politik för att sätta stopp för skatteflykt. 
Hälften av de granskade länderna har dessutom olika typer av skadliga 
upplägg som kan användas av företag för att undvika att betala skatt. 10 
av de 18 länderna i rapporten är emot skapandet av gemensamma regler 
som skulle tvinga multinationella företag att öppet redovisa vilka vinster 
de gör och vilka skatter de betalar i de länder där de är verksamma. 12 
av de 18 länderna har skatteavtal med utvecklingsländer som begränsar 
dessa länders möjlighet att beskatta multinationella företag.

Sverige är bra på att stötta utvecklingsländer i skattefrågor men får på tre 
av fem områden ändå underkänt. Det handlar bland annat om Sveriges 
motstånd mot att tvinga multi-
nationella företag att offentligt 
land-för-land-redovisa vinster 
och skatter. Man stödjer inte 
heller utvecklingsländers för-
slag om att upprätta ett forum 
för skattefrågor inom FN. Ett 
sådant forum skulle göra det 
möjligt att få vara med och ut-
forma den internationella skat-
tepolitiken på samma villkor 
som länder i väst.

Här måste industrifacken och arbetarrörelsen driva på hårdare i syfte att 
motverka skatte- och lönedumpning och inte minst skapa rättvisa villkor 
för jobben och arbetare runt om i världen. 

Källa: http://eurodad.org/tax-games-2017

Text: Rune Hjälm, 
Ledamot i avdelningens internationella kommitté

Stoppa skatte-
flykten, Sverige!
Avslöjandena i Paradispapperen visade än en 
gång hur multinationella företag och rika indivi-
der gör allt för att slippa betala skatt. Samtidigt 
som de flesta av oss bidrar till den gemensamma 
välfärden, skor sig en global finanselit när de smi-
ter från notan. Det är dags att Sverige och EU:s 
medlemsstater gör något åt saken. 

EU:s medlemsstater går miste om 9 000 miljar-
der kronor varje år på grund av skatteflykt och 
skatteundandragande. Det är tio gånger Sveriges 
statsbudget. Som Europaparlamentariker arbetar 
jag därför aktivt för att storföretagen ska omfattas 
av så kallad offentlig land-för-land-rapportering 
och en gemensam bolagsskattesats i EU. 

Förslaget om en offentlig land-för-land-rappor-
tering skulle tvinga företag att öppet rapportera 
sina vinster, skatter och annan relevant finansiell 
information i de länder där de är verksamma, 
vilket skulle pressa på företagen att betala skatt 
där vinsterna genereras. 

En gemensam bolagsskattesats i EU skulle mildra 
den bolagsskattekonkurrens som råder mellan 
medlemsländerna. Genom ett särskilt avtal med 
Irland betalar Apple häpnadsväckande 0,005 
procent i bolagsskatt!

Men så länge vi inte har gemensamma regler 
för storföretagen, kommer vilda västern fortsät-
ta. Svenska byggbolag flyttar sina huvudsäten 
till ekonomiska frizoner i Polen, samtidigt som 
McDonalds och IKEA nolltaxerar i länder som 
Luxemburg och Nederländerna.

När det gäller offentlig land-för-land-rappor-
tering sätter Sverige stopp tillsammans med 
lågskatteländer i EU som just Irland, Luxemburg 
och Nederländerna. Men att några få medlems-
länder kan blockera beslut som effektivt skulle 
bekämpa skatteflykt och skattefusk är minst sagt 
orimligt.

Därför röstade jag i slutet av förra året i Euro-
paparlamentet för Panamautskottets rekom-
mendationer som slår fast 
att regeln om enhällighet 
gällande skattefrågor bör 
avskaffas i EU:s ministerråd. 
Bara så kan vi gå framåt.  

Olle Ludvigsson (S) 
Europaparlamentariker

[ RAPPORT FRÅN BRYSSEL ]

Lösryckt citat ur Internationalen

.. Den rike inga plikter tycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndingar vi böjt 
oss, jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss.
Nu taga vi vår rätt en dag.”
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Linda Jansson,
Ledamot i avdelningens Jämställdhet- 
och mångfaldskommitté

[ KRÖNIKA ]

Att leva som kvinna i ett patriarkalt 
samhälle innebär att en är i en under-
ordnad maktposition. Det kan vi se när 
det kommer till exempelvis lön för lika 
arbete och vilka som väljs in i styrelser. 
IF Metall är en feministisk organisation, 
vilket innebär att vi ser att det finns en 
underordnad maktstruktur inom både 
vår egen organisation och i samhället, 
och det vill vi göra något åt. Men hur ser 
det ut för de förtroendevalda kvinnor-
na inom IF Metall?

Det är inte lätt att som kvinna ta plats 
i ett mansdominerat förbund, men det 
är långt ifrån omöjligt. Som kvinna för-
väntas en generellt prestera mer, vilket 
gör att pressen ökar och många känner 
att dem inte räcker till. Så ser samhället 
ut i stort och vi blir matade med förle-
gade idéer om att kvinnor inte är lika 
smarta som män. Vi kan se det i hela 
samhället och därmed även i vår egen 
organisation. Hur de förtroendevalda 
kvinnorna sliter och kämpar för att 
bli respekterade på samma villkor som 
männen. 

På många arbetsplatser finns en jargong 
av sexistiska skämt som följer med in på 
möten och förhandlingar och går snabbt 
över i härskartekniker. Att som kvin-
nlig förtroendevald bli ”mansplainad” 
(när en man säger det som kvinnan just 
har sagt) eller förminskad med uttryck 
som ”lilla gumman” är vardagsmat för 
många. Ett klimat som behöver ändras, 
för att behålla kvinnorna och för att få 
in nya. Ett schysst klimat tjänar alla på.
Kvinnor känner överlag att män inte 
lyssnar på dem och kvinnor som agerar 
som männen gör anses som jobbiga eller 
ses som ett hot. 

Kvinnorna ska inte behöva be sin man-
liga kollega lyfta en fråga för att den 
ska tas på allvar. Det handlar i grund 
och botten om ömsesidig respekt och at- 
tityder som behöver förändras. Vi har 
en lång väg att gå, men vi kan ju alltid 
börja med att skippa de sexistiska skäm-
ten i fikarummet. Var en förebild, alltid.

Text: Linda Jansson
Ledamot i avdelningens 

Jämställdhet- och 
mångfaldskommitté

Att vara kvinna och 
förtroendevald
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[ ORGANISATION ]

IF Metall satsar 75 miljoner extra under 
en treårsperiod på ett kunskapslyft som 
vi valt att kalla Organisationslyftet. 

– För att stärka vår fackliga organisa-
tion inför framtida utmaningar, behöver 
vi komplettera våra fackliga kunskaper 
med både bredd och spetsutbildningar. 

– Det är viktigt att våra förtroendevalda 
har den kunskap som krävs, men även 
att våra medlemmar förstår nyttan och 
vilka möjligheter de har att påverka, 

berättar Jan Nilsson som är studieom-
budsman på IF Metalls avdelning i Gö-
teborg.

Fler medlemmar ska gå medlemsut-
bildning. För att öka intresset och öka 
delaktigheten i det fackliga arbetet på 
klubbarna är det viktigt att så många 
medlemmar som möjligt får kunskap 
om den fackliga organisationen samt om 
IF Metalls roll på arbetsmarknaden och 
i samhället. Vårt mål är att var femte 
medlem ska ha gått minst en utbildning.

För att vi tillsammans ska lyckas med 
Organisationslyftet är det viktigt att så 
många medlemmar som möjligt tar del 
av Organisationslyftet och att deltagar-
na marknadsför vikten av att gå med-
lemsutbildning för sina arbetskamrater. 

– Det här är en satsning på studier som 
pågår under tre år, fram till kongressen 
2020 och är en av förbundets största 
kunskapsinvesteringar någonsin. Ska vi 
nå fram är det viktigt att alla är med, du 
också, uppmanar Jan Nilsson. 

Text: Michael Blohm 

Fackliga utbildningar ska lyfta 
organisationen

Jan Nilsson, Studieombudsman på IF Metall Göteborg Folkets Hus, 

Olof Palmes Plats  

413 04 GÖTEBORG

E-post: goteborg@ifmetall.se 

Växel:  031-774 32 00 

Fax:  
031-711 00 43

Studie-

program

2018

Folkets Hus, 

Olof Palmes Plats  

413 04 GÖTEBORG

E-post: goteborg@ifmetall.se 

Växel:  031-774 32 00 

Fax:  
031-711 00 43

www.fackligutbildning.se 

På den tvärfackliga studiesidan, under Västra 

Götaland hittar du fackliga utbildningar för 

medlemmarna i Västsverige.

www.ifmetall.se 

Avdelningens hemsida där du hittar 

senaste nytt och information om de olika 

verksamhetsområdena inklusive studier.

Folkets Hus, Olof Palmes Plats

413 04 GÖTEBORG

E-post: goteborg@ifmetall.se

Växel:  031-774 32 00

www.ifmetall.se
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FörtroendevaldGöteborg

VARJE MÅNAD utses medlemmar till fackliga uppdrag. Under November 2017 – Februari 2018 
har följande NYA AVDELNINGSOMBUD fått förtroende av sina arbetskamrater och av 
IF Metall Göteborg. Nu är de ”facket” på arbetsplatsen. Även om de inte har svar på 
alla frågor kan de ofta lotsa den som undrar rätt. Här presenteras avdelningens nya 
utsedda avdelningsombud.

NYA AVDELNINGSOMBUD

Varför blev du avdelningsombud?
– Vårt tidigare avdelningsombud avgick 
och då ställde jag upp och tog på mig 
uppdraget, för jag vill gärna hjälpa mina 
arbetskamrater i fackliga frågorna. 

Varför är du medlem i IF METALL?
– Jag tycker det är väldigt viktigt att alla 
som arbetar är medlemmar i facket, det 
är så vi kan påverka arbetsplatsen. Är 
man medlem i facket så står man aldrig 
ensam, man har alltid någon i ryggen.

Vilken fråga är den viktigaste 
IF METALL ska driva?
– Organisera medlemmar på arbets- 
platserna. Få in nyanlända i facket och 
den gemenskap det innebär. Det är inte 

i alla länder det finns fackförbund, av 
olika anledningar. Går de med i facket 
kan de få veta sina rättigheter och kän-
na en gemenskap.

Vilken fråga är viktigast för dig på din 
arbetsplats?
– Arbetsmiljöfrågorna, att alla är upp- 
lysta om vad de får och inte får göra 
samt vilka regler och lagar som gäller.

Har du gått någon facklig kurs?
– Nej det har jag inte men det kommer 
inom kort. Det är en självklarhet.

Hallå där, 
Mathias Olausson på Pari Plast AB! 

Fler NYA Avdelningsombud
Mathias Olausson
Pari Plast AB 
Jesper Karlsson
Bombardier Transportation
Magnus Molander
Callidus AB
Christian Sköldborg
Svenska Montage & Entreprenad AB
Patrik Franzén
HAVD Group AB
Erik Rosén
Ramirent
Anders Eliasson
MLS Bil och Däck AB
Jörgen Velander
China-Euro Vehicle Technology AB
Björn Kristensen
Andrénplast AB
Erdogan Erdogdu
Andrénplast AB
Stefan Hultberg
Linde Material Handling AB

NY KLUBB INOM AVDELNINGEN

NYA FÖRETAG MED
KOLLEKTIVAVTAL

Nordiska Va Teknik 
Klubbstyrelse:
Jorge Robles, Ordförande Anders Soovik, Ledamot
Michael Nielsen, Kassör Christer Pedersen, Revisor 

Rosti Group AB I-avtalet
Svensk Samhälls Service AB Teknikavtalet
Elektrolåset Väst AB SVEMEK avtalet
Lås Supporten i Göteborg AB SVEMEK avtalet
Si Europe AB Teknikavtalet
EDDIES Bilservice Teknikavtalet
HAVD Group AB I-avtalet
Veolia Recycling Solutions Sweden AB Återvinningsföretag
Slovwelding s.r.o SVEMEK avtalet
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SKYDDSOMBUDET är arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljösammanhang. Ditt skydds-
ombud har kunskap om de lagar och regler som gäller för arbetsmiljön. Han eller hon kan då 
se till att arbetsgivaren följer och bedriver arbetet enligt gällande regler. Arbetsgivaren är 
ansvarig för arbetsmiljön. Att arbeta för en bättre arbetsmiljö är ett viktigt fackligt uppdrag 
i IF Metall. Skyddsombudets insatser har stor betydelse för hur människor mår och trivs 
med sitt arbete. Här presenteras avdelningens nya utsedda skyddsombud

NYA SKYDDSOMBUD

Varför blev/är du skyddsombud? 
– Det tidigare skyddsombudet slutade 
på företaget och då fick jag förtroendet 
att ta över. Det var en självklarhet att 
tacka ja till uppdraget, för att i den fa-
briken jag jobbar i finns det mycket att 
göra när det gäller just arbetsmiljön. 

Vilken utbildning är mest angelägen för 
dig som skyddsombud? 
– Jag har fått ett studieprogram av av-
delningen och ska anmäla mig till BAM 
(Bättre arbetsmiljö).

Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast för 
dig hos din arbetsgivare? 
– Säkerheten är det viktigaste, att vi  
förebygger olyckor på jobbet.

Varifrån kommer ditt engagemang? 
– Det var väl egentligen när jag gick en 
facklig utbildning (GRUFF). Då blev 
det rätt så uppenbart hur viktigt det är 
med en bra arbetsmiljö och det kändes 
väldigt naturligt att tacka ja när jag sen 
fick frågan om att bli skyddsombud. 
Jag vill även lära mig mer om lagar och 
regler kring arbetsmiljön, speciellt ef-
tersom jag har många samtal med min 
arbetsgivare när det gäller just arbets-
miljön.           

Hallå där, 
Angela Jacobsen på 
Texla Industri AB! 

Fler NYA Skyddsombud
Erdogan Erdogdu 
Andrénplast AB
Robert Ibraimi 
Plastal Sverige AB
Adam Jallow 
Plastal Sverige AB
John Carlsson 
Nynas AB
Torbjörn Olsson 
Volvo Personvagnar
Gilbert Blom 
Dentsply IH AB
Fredrik Tolinsson 
Nynas AB
Camilla Andreasson 
Saab AB
Karl-Johan Hannedahl 
Bodycote Värmebehandling AB
Fredrik Gustavsson 
Veolia Sweden AB
Rune Nilsson 
Veolia Sweden AB
Per Nielsen 
Veolia Sweden AB
Ghaith Abdulhameed 
Adient Sweden AB
Mats Jern 
Lantmännen Aspen Petroleum AB
Christian Sköldborg 
Svenska Montage & Entreprenad AB
Daniel Milefors 
Talent Plastics Göteborg AB
Donatien Byankuba 
Plastal Sverige AB  
Jörgen Velander 
China-Euro Vehicle Technology AB
Anders Eliasson 
MLS Bil och Däck AB
Mathias Olausson 
Pari Plast AB
Angela Jacobsen 
Texla Industri AB
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[ ARBETSPLATSREPORTAGE ]

Små förändringar gjorde stor 
skillnad för arbetsmiljön 

När man ser sina arbetskamrater, som 
har ont och är tvungna att gå hem för 
att sjukskriva sig, så är det inte alla 
som vill eller vågar engagera sig och ta 
diskussionen med företaget. En som 
vågade är skyddsombudet Jonas Nord-
lindh på C.M. Hammar.

Jonas som har jobbat på företaget i sex 
år har alltid haft ett intresse för arbets-
miljö men även att gå emot strömmen 
och verkligen ta tag i saker som kan 
leda till förändring när ingen annan gör 
något. När det förra skyddsombudet 
skulle sluta för två år sedan så blev Jo-
nas tillfrågad och sa självklart ja.

Envishet lönar sig
Jonas berättar att det i början var ett 
ganska otacksamt uppdrag att vara 
skyddsombud, man såg att det fanns 
brister men ingen ville riktigt ta det 
på allvar och ta tag i problemen. Det 
tidigare skyddsombudet hade påbörjat 
arbetet men det fanns mycket kvar att 
göra. Men Jonas hade bestämt sig och 
var envis och låg på företaget för att få 
till en förändring. Han hade även egna 
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Jonas Nordlindh på C.M. Hammar, Årets Skyddsombud 2017

funderingar och tankar hur man skul-
le kunna förändra det dagliga arbetet. 
Med tiden så börjar Jonas jobb att ge re-
sultat, i stället för två läger som jobbar 
var för sig så börjar dem att samverka 
för att hitta lösningar.   

Samverkan
Man påbörjade tillsammans ett arbete 
med att bygga om och utveckla maski-
nerna som innan gjorde att man job-

bade med ett ganska ensidigt upprepat 
arbete. Det var ganska små föränd-
ringar som behövdes för att det skulle 
göra stor skillnad. Man började även 
att tillämpa rotation mellan dom olika 
stationerna och maskinerna. Sedan ett 
år tillbaka har även en skyddskommitté 
upprättats. 

Idag märks stora förändringar på sjuk-
skrivningarna men även att produk-

tiviteten har blivit bättre. Samverkan 
mellan skyddsombud och företaget har 
blivit mycket bättre och gör det möjligt 
att nå lösningar. Förhoppningarna är 
stora att arbetet för en bättre arbetsmil-
jö även skall fortsätta i framtiden. 

Text: Henrik Sörensson
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[ MEDLEMSREPORTAGE ]

Sofie gillar både full koll och 
stökiga motorfestivaler

– På jobbet vill jag ha koll på allt 
jag gör. På fritiden får det gärna bli 
tvärtom.
Möt fartfyllda, glada och spralliga 
Sofie Svedholm Andreasson som 
arbetar hos trucktillverkaren 
Unicarriers i Mölnlycke.

Om du pratar motor med Sofie så kom-
mer ni garanterat snabbt in på ”gate-
bil”, en sport som kommer från Norge. 
– Gatebil är vanliga bilar som man kör 
på racingbanor. Vem som helst kan vara 
med och köra, men det finns också flera 
olika tävlingsmoment, berättar Sofie.

Campa eller bo i bilen
– Grejen med gatebil är att det kommer 
massor av folk till festivaler som bland 
annat Mantorp Park. Det är party och 
folk campar eller bor i sina bilar. 
Att Sofie hittade gatebil berodde på att 
en kompis tog med henne. Sedan var 
hon fast – trots att hon vare sig har egen 
bil eller körkort. Men hon har ändå lärt 
sig tillräckligt mycket för att vara med 
och meka ibland.

Certifierad montör
– Det har jag nog med mig från jobbet. 
Här på Unicarriers har jag gjort alla ty-
per av monteringsjobb. 
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Certifierad montör blev hon när hon 
gick Volvosteget. Före det prövade hon 
många andra jobb. Hon arbetade bland 
annat på förskola, på bensinstation och 
hon lärde sig att sälja VVS-prylar på 
K-Rauta utan att hon hade en aning om 
VVS när hon kom dit.

Jättego’ stämning
Det där med att göra nya saker verkar 
vara typiskt för henne. På två och ett 
halvt år har hon lärt sig massor av ar-
betsuppgifter på Unicarriers.
– Jag trivs jättefint. Stämningen är jät-
tego’.
– Det var kul att komma in som tjej och 
visa att tjejer kan. Nu får jag respekt av 
gubbarna.

Plan som spricker
Idag har hon ett ansvars-
fullt jobb som förbätt-
ringsstöd inom logistiken 
i produktionen. Montörer-
na i produktionen är hen-
nes ”kunder”. 
– Ingen dag är den andra 
lik. Jag gör en plan på 
morgonen. Den spricker 
nästan alltid när något 
händer, men det är ok. Jag 
gillar att ta tag i saker och 
få koll på dem.

Text: Ulf Axelson
Foto: Karl-Henrik Rosberg
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[ ARBETSMARKNAD ]

TÄNK DIG EN PLATSANNONS om tio år. Sannolikheten är 
stor att där står något i stil med: ”Vi söker industri- 
arbetare med rätt kompetens.”

KOMPETENT ARBETSKRAFT är hårdvaluta redan idag och 
kommer att bli ännu mer värdefullt i framtiden. Kring 
kompetens kommer den nya industrin i Sverige att växa 
fram. Därför blir kompetens också nyckeln till framtidens 
jobb, i både industrin och på många andra arbetsplatser. 

DET GÅR ATT PÅVERKA var de nya jobben ska hamna. Ett 
bra exempel är Lindholmen i Göteborg. Där ligger politisk 
kraft och målmedvetna samarbeten bakom  
förändringen; från nedlagt varvsområde till framgångsrik 
utveckling med 24 000 jobb och utbildningsplatser. 

Lindholmen i januari 2018. Trots 
vintern är området stekhett. Allt fler 
teknikföretag söker sig hit. Lindhol-
men har blivit ett begrepp i hela Indu-
strisverige och gör Göteborg känt även 
utomlands.

– Området rider på en framgångsvåg, 
konstaterar riksdagsman Mattias Jons-
son (S).
– Det som händer här får enorm bety-
delse för framtidens industrijobb i hela 
landet. Västsverige är Sveriges ekono-
miska lokomotiv och har en ledande roll 
inom framför allt fordonsindustri, läke-
medelsindustri och bioteknik.  

Tätposition för elfordon
Mattias Jonsson tillhör dem som eldar 
på för att lokomotivet ska bli ännu star-
kare. Han är inte bara riksdagsledamot, 
utan också ordförande i kommunala 

Älvstranden Utveckling AB som bland 
annat äger fastigheter på Lindholmen. 
Mattias har en uppsjö av exempel på 
spännande satsningar. En av dem är ett 
labb med en helt ny testmiljö för elfor-
don som sannolikt kommer att byggas 
i en av Älvstrandens fastigheter. Lab-
bet blir en tillgång för både Volvo och 
Scania. Det ska bidra till att placera 
Göteborg i en tätposition i världen när 
fordonsindustrin ställer om till eldrivna 
fordon. 

Många positiva effekter
– Planen är att staten ska bidra med en 
del av pengarna och att näringslivet ska 
ställa upp på samma villkor, förklarar 
Mattias Jonsson. 
Att näringslivet, staten, Göteborgs 
kommun och Chalmers samarbetar är 
en vanlig modell på Lindholmen. När 
utbildare, företag och politik agerar till-

Vad är kompetens?

Kompetens beskrivs ibland 
som ett träd. Trädets rötter 
är den utbildning man har. 
Stammen är kunskaperna. 
Grenarna står för erfarenheten 
som man får genom att 
använda utbildning och 
kunskaper i praktiken. 
Tack vare utbildningen, kun-
skaperna och erfarenheterna 
tillsammans kan trädet bära 
frukt – det är detta som är 
kompetens.

Framtidens jobb tar plats i Göteborg
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[ ARBETSMARKNAD ]

sammans får de kraft att genomföra sa-
ker som ingen av dem klarar av på egen 
hand.
Effekterna i närtid är många. Kinesis-
kägda Geely Europa bygger huvudkon-
tor på Lindholmen. Inte långt därifrån 
är Volvo på väg att etablera sitt nya 
huvudkontor. På teknikföretaget CEVT 
pågår parallell utveckling av ett tiotal 
nya bilmodeller. 
Med mera. Med mera … 

Utveckla varvsområdet
Det som händer på och kring Lindhol-
men idag är till stor del ett resultat av 
en persons idéer. Göran Johansson var 
fackligt aktiv metallarbetare, men han 
var framför allt socialdemokrat och le-
dande kommunpolitiker i Göteborg i 
många år. 
När varven i Göteborg lades ner under 
första halvan av 1980-talet ville han 

utveckla varvsområdet. Politiska in-
satser ledde med tiden till att Ericsson 
och Semcon flyttade dit. Fler följde ef-
ter. Lindholmen blev en teknikpark och 
Chalmers etablerade sig på området. 
Attraktiva bostäder tog form alldeles 
intill.
Norra älvstranden blev stekhet. Var-
ven i Göteborg hade som mest uppe-
mot 12 000 anställda. Idag arbetar och 
studerar ungefär dubbelt så många 
människor på Lindholmen och många 
fler lär de bli.

Mer automation
– Resan fortsätter i samma riktning, 
förutspår Mattias Jonsson. De nya in-
dustrijobben kommer att finnas nära 
de platser där företag har sin tekniska 
utveckling. 
– Industrin blir ännu mer automatise-
rad. Men ökad automation leder inte 

nödvändigtvis till färre arbetstillfällen. 
Vad vi istället kan få se är en omfördel-
ning av industrijobben. Låglöneländer-
na tappar. Europa och USA ökar. 
– Att ha billigast arbetskraft blir inte 
längre det viktigaste. Istället handlar 
det om att få personer med rätt kompe-
tens som klarar jobben och som hänger 
med i det snabba utvecklingstempot.

Självstyrande fabriker
I det som kallas den fjärde industriella 
revolutionen får vi se smarta självsty-
rande fabriker. De blir mer effektiva, 
kvalitetssäkra och flexibla. 
Det blir möjligt att tillverka många oli-
ka produkter på samma produktions-
lina eftersom de smarta maskinerna 
snabbt kan ställa om från en uppgift till 
en annan. Många av produkterna, till 
exempel bilar, kan i hög grad anpassas 
till kundernas individuella och skiftan-

Framtidens jobb tar plats i Göteborg
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[ ARBETSMARKNAD ]

Foto: Varvshistoriska föreningen
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de behov. Kunderna laddar ner appar 
och uppdateringar när det behövs. 
Den här förändringen kommer natur-
ligtvis att påverka arbetsuppgifterna 
på fabrikerna. Kvalificerade jobb kräver 
hög kompetens.
– Kompetens blir en tung framgångs-
faktor, slår Mattias Jonsson fast. Ju hö-
gre kompetensen är, desto svårare blir 
den att ersätta. 

Hållbara anställningar
– En av nycklarna till framgång för 
svenska industriföretag finns alltså hos 
industriarbetarna. Ett villkor för att fö-
retagen ska hålla sig i framkant är att 
de som arbetar i produktionen får kom-
petensutveckling. Då kan anställning-
arna bli långsiktigt hållbara.
– Att det förr eller senare kommer ned-
gångar i ekonomin kan vi vara säkra 
på. Därför behöver svenska arbetare ett 

nytt system för omställning. Om tiden 
mellan olika anställningar används ex-
empelvis till utbildning, blir både arbe-
tare och företag bättre rustade när kon-
junkturerna vänder uppåt igen. 

Valet blir viktigt
– Det kanske viktigaste för svenska 
industriarbetare och svensk industri i 
närtid, är att landet INTE får en bor-
gerlig regering i nästa val. Då kan det gå 
lika illa som när Fredrik Reinfeldt inför 
hela världen sa att svensk industri är 
”basically gone”. 
– Mer sådan okunskap och fler sådana 
misstag har vi absolut inte råd med.

Text: Ulf Axelson

Följ IF Metall 
Göteborg i 
sociala medier
Internet och social mediers be-
tydelse ökar allt mer och många 
diskussioner sker idag på Face-
book, 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 stan-
nar 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 tillsam-
mans i IF Metall gör.
Besök även vår hemsida, 
www.ifmetall.se där hittar du inte 
bara nyheter utan även kontakt-
uppgifter, medlemserbjudande 
och mycket mer.

Karl-Henrik Rosberg

Planen är att staten 

ska bidra med en 

del av pengarna och 

att näringslivet ska 

ställa upp på sam-

ma villkor, förklarar 

Mattias Jonsson. ”
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De tog chansen att bli förtroendevalda 
när de på ett medlemsmöte fick möj-
ligheten och kände arbetskamraternas 
förtroende. 

Jorge och Johan tycker att ett fackligt 
arbete är oerhört viktigt att driva på 
sin arbetsplats. De tycker även att ett 
fördjupat samarbete dem emellan kan 
 

ha många positiva effekter trots att de 
jobbar i två skilda verkstäder. 
Jorge som jobbar i verkstaden i Möln-
dal gör mycket av grundprocesserna till 
blivande borrbandvagns riggen, som 
sedan monteras färdigt hos Johan och 
hans arbetskamrater i Sisjön, för att 
nämna en av sakerna som görs i båda 
verkstäderna.

De upplever att kommunikationen inte 
alltid har varit hundraprocentig mellan 
verkstäderna. De tror att om de lär kän-
na varandra bättre på de olika enheter-
na så ökar även förståelsen för varan-
dras kompetenser och olika svårigheter 
i arbetet. Via deras fackliga uppdrag 
kommer de bland annat jobba med att 
kommunikationen mellan de olika verk-
städerna skall fungera bättre och att de 
tillsammans blir ett och samma lag. 
– Vi ser gärna att vi har möten ihop med 
de olika verkstäderna, på så sätt kan vi 
förstå de olika processerna och få mer 
smidighet i arbetet. Att vi jobbar som 
ett lag, säger Jorge Gonzalez.

De har fått en ny verkstadschef som  
Johan känner till sedan tidigare. 
Det är bra att vi får en chef som kan 

Två arbetsplatser
- samma arbetsgivare.

På Ingenjörsfirman Geotech AB, som finns både i Sisjön och i Mölndal, jobbar  
Jorge Gonzales och Johan Carlund. De har båda gemensamt att de är fackligt  
förtroendevalda sedan månadsskiftet augusti-september 2017.

Johan och Jorge i samtal om vikten av ett fackligt arbete. 

[ ARBETSPLATSREPORTAGE ]
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verksamheten. Den nya chefen har 
gett ett bra intryck då han kommer på  
morgonen och tar en runda bland oss på 
golvet och frågar hur det går.
– Bra med en närvarande chef som kan 
ge tydliga mål och besked om vad som 
ska utföras, säger Johan Carlund.
Företaget är positivt inställd till fackligt 
arbete. De har inte haft några som helst 
problem att få gå på fackliga kurser. Att 
jobba på ett företag som ser vikten av 
fackligt arbete gör att de i samsyn med 
sin arbetsgivare kan jobba gemensamt 
mot nya mål som är utvecklande för 
båda parter.

Text: Tomas Angervik

Ingenjörsfirman 
Geotech AB grundades 
1970 av Peter Örtendahl med 
kompanjoner, med visionen 
att underlätta det hårda 
arbetet i fält och för att sprida 
mer noggranna metoder för 
geoteknisk undersökning. 
Fler produkter och metoder 
har utvecklats i nära sam-
arbete med geotekniska 
avdelningen på Chalmers 
tekniska högskola och med 
andra medlemmar av det 
geotekniska samhället. Den 
första borrbandvagns riggen 
för platsundersökningar 
infördes mitten av sjuttiotalet.  
Företaget är idag en 
världsledande tillverkare 
av avancerade sonder, 
geotekniska riggar och annan 
fältutrustning. Geotech drivs 
fortfarande av medlemmar av 
familjen Örtendahl.

Källa: 
http://www.geotech.se/index.php

Jorge Gonzales och Johan Carlund, avdelningsombud på Geotech AB sedan augusti 2017.
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Arbetsmiljö-
verket
Arbetsmiljöverket är en myndighet 
som har regeringens och riksdagens 
uppdrag att se till att lagar om arbets-
miljö och arbetstider följs av företag 
och organisationer. Alla anställda i 
Sverige har rätt till en bra arbets- 
miljö enligt arbetsmiljölagen. Ingen 
ska behöva skada sig eller bli sjuk på 
grund av sitt arbete. Målet är att  
minska riskerna för ohälsa och olycks-
fall i arbetslivet och att förbättra 
arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 

Yrkesinspektionen inrättas 1890
1890 hade industrialismens följder nått 
så långt med olycksfall och sjukdomar, 
att riksdag och regeringen var tvungen 
att göra något. Då inrättades yrkesin-
spektionen för övervakning av säker-
heten och för att ge råd om de många 
riskerna. Tre inspektörer anställs vid 
den nyinrättade yrkesinspektionen för 
att se till att företagarna vidtar vissa 
skyddsåtgärder. Samtidigt har bildan-
det av fackliga organisationer påbörjats.
Kerstin Hesselgren, den första kvinn-
liga yrkesinspektrisen (som det hette 
på den tiden) anställs 1913 för att över 
hela landet kontrollera arbetarskyddet 
för framför allt kvinnor och minder- 
åriga.
1912 utses dem första skyddsombuden 
i Sverige men det var inte förens 1938 
som benämningen skyddsombud börjar 
användas. 

Arbetsmiljölagen (AML) 
Arbetsmiljölagen trädde i kraft i juli 
1978 och de första lagarna om arbetar-
skydd kom samtidigt med industrialis-

men. En av de första var lagen om yr-
kesfara som tillkom 1889. Den följdes av 
en arbetarskyddslag år 1912. 
Det svenska medlemskapet i EU har 
medfört en anpassning av svenska lagar 
till EU-direktiv som berör arbetsmiljön, 
till exempel när det gäller kemikalier 
och arbetstider.

2007. Ny regering resulterar i tuffa 
neddragningar
Arbetslivsinstitutet läggs ned och Sveri-
ge blir utan en samlad arbetslivsforsk-
ning. Genom den nyvalda borgerliga 
alliansregeringens första budgetpro-
position drabbas Arbetsmiljöverket av 
kraftiga besparingskrav på närmare 
160 miljoner kronor åren 2007-2009. 
I sin återrapportering till regeringen 
framgår att arbetsmiljöverket ämnar 
möta kraven genom personella neddrag-
ningar framför allt på avdelningarna 
administration (47 procent) respektive 
central tillsyn, där experterna finns (42 
procent). Arbetsmiljötillsynen bantas så 
litet som möjligt enligt regeringens ut-
talade inriktning, men tvingas ändå dra 
ned på sin personal med 23 procenten-
heter.

Arbetsmiljöverket idag
I den socialdemokratiska ledda reger-
ingens budgetproposition för 2017 fö-
reslås det att Arbetsmiljöverkets anslag 
höjs med 25 miljoner kronor per år från 
och med 2017. Syftet är att myndighe-
ten ska kunna anställa fler arbetsmiljö-
inspektörer.
– Idag arbetar cirka 600 medarbetare 
på Arbetsmiljöverket varav cirka 280 är 

arbetsmiljöinspektörer. Vi arbetar hårt 
med att prioritera så att vi inspekte-
rar på de arbetsplatser där riskerna är 
som störst. Det vi lägger fokus på under 
2018 är bland annat Unga i Arbetslivet, 
organisatoriska och sociala arbetsmil-
jön samt nollvision mot dödsolyckor. 
Statistiken visar att det fortfarande är 
en person i veckan som säger hejdå till 
sin familj men aldrig återvänder hem. 
Vi ser också att den psykiska ohälsan 
ökar framförallt för kvinnor i 30-40 års 
åldern. I arbetet med att minska ohäl-
san så är det dagliga arbetsmiljöarbetet 
på Sveriges arbetsplatser den viktigaste 
framgångsfaktorn. Skyddsombuden har 
där en mycket central och viktig roll, 
säger Håkan Olsson, ställföreträdande 
generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Text: Henrik Sörensson

Skyddsombuden är ögonen utåt för ar-
betsmiljöverket, utan dem så hade vårat 
jobb blivit väldigt mycket svårare.

[ ARBETSMILJÖ ]
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[ ARBETSMARKNAD ]

Gängkriminalite-
ten måste tryckas 
tillbaka
Sverige måste vara ett land där alla 
känner sig trygga och säkra. Men vi har 
problem med brottslighet och otrygg-
het i delar av landet med ökande antal 
skjutningar kopplade till gängkrimina-
litet i segregerade bostadsområden. 
Omfattande investeringar i polisens 
verksamhet är avgörande för att sätta 
stopp för brotten och därmed öka 
tryggheten.

Idag ser vi unga män som saknar re-
spekt för mänskligt liv och inte drar sig 
för att döda i sin kriminella värld. Det 
är naturligtvis fullständigt oacceptabelt 
och ska bekämpas på alla sätt, både 
grogrunden till kriminaliteten med bra 
skolgång, jämlikhet osv men också på 
det rättsliga området. Därför genomför 
den Socialdemokratiska regeringen den 
största satsningen på polisen under 
2000 talet och antalet polisanställda 
ska öka med ytterligare 10000 fram till 
2024. Samt ett 30 tal skärpta straff som 
snabbare lagföring, skärpta vapenlagar, 
skärpt straff för blåljuspersonal, ökade 
möjligheter för kamerabevakning, och 
ett omfattande program för brottsföre-
byggande åtgärder.
Utöver detta har regeringen presenterat 
ett långsiktigt reformprogram för mins-
kad segregation med bättre samverkan 
mellan stat kommuner, organisations- 
livet, myndigheter och forskare.

En sak står alldeles klar vi kommer inte 
ge oss förrän den organiserade brotts-
ligheten är krossad, de kriminella ska 
inte köra omkring i lyxbilar de ska istäl-
let sitta i baksätet på polisbilar.

Mattias Jonsson (S)
Riksdagsledamot

RAPPORT FRÅN RIKSDAGEN

– Att IF Metall gjort Sverigedemokraterna till 
en av sina huvudmotståndare är helt rätt i tiden 
tycker jag. SD står för allt som vi som fackför-
bund inte kan ställa oss bakom, säger Kristofer 
Bergman

Valet 2018 kommer bli ett ödesval. Ett ödesval som 
IF Metall vill ska handla om våra villkor och makt-
balansen på arbetsmarknaden. IF Metalls valpa-
roll under detta valår kommer vara ”Tillsammans 
stärker vi Sverige”. Den samlade högern, där Sve-
rigedemokraterna inräknas med tanke på deras 
omsvängning i politiken, har svensk arbetarrörelse 
som sin huvudmotståndare. Exempel på SD:s lie-
rande med högern är deras omsvängning i frågan 
som vinster i välfärden och de har tydligt sagt att 
de vill regera tillsammans med Moderaterna och 
Kristdemokraterna.

– SD har alltid försökt att profilera sig som ett parti för arbetarna, men i fråga efter 
fråga visar dom sitt rätta ansikte. De gör inte bara skillnad på våra medlemmar, de 
är även facklig fientliga. Dom har lagt en massa förslag i riksdagen som ger oss som 
arbetarrörelse en mycket sämre ställning i samhället, säger Kristofer.

Läget i Sveriges riksdag har varit allt annat än normalt under denna mandatperiod. En Alli-
ans som dragit ut Sverige i en regeringskris, självklart med stöd av Sverigedemokraterna, som 
i samma stund sagt att de kommer störta alla regeringar som inte stödjer deras frågor. Det de 
gjorde då var att rösta nej till en rad förbättringar för till exempel Sveriges pensionärer och 
svenska löntagare. Några grupper man sa i valrörelsen att man skulle förbättra för om man 
fick makten att påverka men de gjorde tvärtom. Allt för att försätta Sverige i politiskt kaos.

– När de säger att de bara vill det bästa för Sverige så ljuger man. Varför hotar de med att för-
sätta Sverige i kris med misstroendevotum och politiskt kaos. Det är helt klart en strategi för 
SD, som jag anser är djupt Sverigefientligt. Man säger sig se till den lilla människan, men ändå 
stödjer man Moderaternas budget. Jag måste ändå säga att jag är djupt imponerad över Stefan 
Löfvens förhandlingsförmåga. Att med en minoritetsregering och ha ett hot om regeringskris 
hängandes över sig konstant, ändå lyckas få igenom sina budgetar gång efter gång. Det krävs 
en IF Metallare för det konststycket, säger Kristofer.

Partierna i Alliansen har under alla år lagt förslag som kraftigt försämrar villkoren på svensk 
arbetsmarknad. Sverigedemokraterna är inget undantag. Exempel på det är fler undantag i 
Lagen om anställningsskydd, borttagandet av Medbestämmandelagen och en rad antifackliga 
förslag. Regeringen Löfven har lyckats få igenom en hel del saker som IF Metall haft på sin 
önskelista över viktiga frågor.

– Att lyckas med konststycket att få igenom avdragsrätten på fackföreningsavgiften, höjd 
a-kassa, borttagandet av den yttre gränsen i sjuk-
försäkringen med den största högermajoriteten vi 
haft i Sveriges riksdag sen rösträtten infördes, det 
tycker jag är väldigt imponerande med tanke på att 
dom frågorna är högerns hatfrågor. Stefan Löfven är 
en otroligt duktig förhandlare och dessutom IF Me-
tall-medlem. Därför kommer jag och IF Metall jobba 
stenhårt för att få honom omvald som Sveriges stats-
minister, avslutar Kristofer Bergman med. 

Text: Karl-Henrik Rosberg

SD – största hotet mot 
arbetarrörelsen

Sveriges riksdag.

Stefan Löfven på ett arbetsmöte i Rosen-
bad, foto Victor Svedberg.

[ FACKLIGT / POLITISKT ]
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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 finna 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 finns 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 flera 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  031-711 00 43
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.

[ INFORMATION ]
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I september 2017 tog avdelnings- 
styrelsen ett beslut om att en valled- 
are skulle tillsättas för valåret 2018. 
Med uppgiften att sy ihop avdelning-
ens valarbete. Kristofer Bergman blev 
tillfrågad och han tackade gladeligen 
ja till uppdraget. Till vardags jobbar 
Kristofer på International Färg AB som 
operatör och har där uppdrag som 
klubbordförande.

– Jag påbörjade arbetet med att skriva 
ihop en valplan för IF Metall Göteborg 
och prata med den förre valledaren för 
valet 2014 för att utbyta idéer och goda 
exempel på effektivt valarbete. Sen kom 
förbundet ut med sin valplan och däri-
från började jag sy ihop säcken för oss i 
Göteborg. Helt enkelt bryta ner alla mål 
som förbundet och vi som avdelning har, 
säger Kristofer Bergman som är valle-
dare för IF Metall Göteborg.

– Avdelningen och alla dess företrädare 
skall vara ute på arbetsplatser och prata 
IF Metalls frågor som vi tycker är vik-
tiga i valrörelsen. Att sitta och ha helt 
prestigelösa diskussioner i fikarummet 
är det bästa sättet att faktiskt vinna val, 
fortsätter Kristofer.

Avdelningen har planerat massa aktivi-
teter kring valet. Som att delta på LO´s 
ringkampanj, stå i valstuga och komma 
ut på medlemsmöten och prata om IF 
Metalls värderingar. Men det absolut 
viktigaste som avdelningen ska göra, 
det är att vara ute på arbetsplatserna 

och prata politik och varför det är så 
viktigt att gå och rösta.

– IF Metall är övertygade om att det 
viktiga är att vara ute i verksamheterna 
och prata med medlemmar, det som vi 
vanligtvis gör. Bara för att det är valår 
ändras inte strategin, dock kanske frå-
gorna ändras. IF Metall har lagt upp en 
rad frågor som de vill att regeringen ska 
lösa, tillexempel en bättre sjukförsäk-
ring och utvecklandet av den svenska 
modellen. Den samlade högern, och där 
räknar jag in Sverigedemokraterna, är 
ute efter att krossa vår sammanhåll-
ning. Alla deras politiska handlingar 
pekar på det, säger Kristofer.

IF Metall Göteborg har under många år 
samarbetat med andra fackförbund via 
LO. En otroligt viktig samarbetspartner 
är LO och just dess enande faktor. Att 
flera fackförbund sluter upp kring poli-
tiska frågor och att fackförbunden visar 
enighet i gemensamma frågor.

– Att fler fackförbund samarbetar ger 
oss styrka och en ställning i opinions-
arbetet, att flera förbund driver samma 
politiska frågor. Det visar på vår styrka 
som fackförbund. Att vi är många. Nä-
ringslivet har pengarna, vi har folket, 
påpekar Kristofer.

– Jag vet att om vi alla börjar prata IF 
Metalls viktiga frågor så kommer det 
blir hur bra som helst. Vem säger nej till 
ännu bättre a-kassa, bättre sjukförsäk-
ring och en arbetsmiljö som gör att vi  

 
 

 
 

orkar jobba till 65? Att fackförbund 
driver politiska frågor är en självbe-
varelsedrift. Om inte vi ställer krav 
på våra politiker så kommer definitivt 
näringslivet göra det. Utan politiskt 
inflytande så kan vi hälsa hem. Därför 
är den facklig/politiska samverkan med 
Socialdemokraterna så otroligt viktig 
för våra medlemmar, avslutar Kristofer 
Bergman.

Text: Karl-Henrik Rosberg

Hallå där, 
Kristofer Bergman, 
avdelningens valledare

• IFMETALL

•• •• •• 
•• ••

IF Metall ställer krav

F 
— Regeringen levererar!

Stopp för lönedumpning

Krav på schysta villkor vid offentlig upphandling

Rätt för facken att kräva kollektivavtal för arbeten som utförs i 

Sverige av utländska företag

Det spelar roll vem som styr landet — IF Metalls

    medlemmar vinner på en S-ledd regering!

Kristofer Bergman, 
valberedare, Göteborg

[ FACKLIGT / POLITISKT ]
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Dags att flytta – eller 
”Åh nej, inte en jobbig flytt nu igen”

Varför välja en branschförenings- 
ansluten flyttfirma?

• Försäkring och trafiktillstånd finns.
• Specialfordon för bohagstransporter/

flytt används.
• Skriftliga avtal upprättas för flytt-

uppdragen.
• Transport- och ansvarsbestämmelser 

bifogas avtalet.
• Flyttföretagets ansvar enligt dessa 

bestämmelser är försäkrat.
• Utbildad personal utför flytten, att 

all personal har id-brickor.
• Företaget eftersträvar att leva upp 

till en kvalitetscertifierade standard.
• Lagar, regler och förordningar följs 

samt erforderliga försäkringar finns. 

Finns kollektivavtal?

Genom att välja en flyttfirma med 
kollektivavtal så premierar du schyssta 
villkor för personalen. Med det följer 
att fler flyttfirmor ser det som en kon-
kurrensfördel att inneha. Personal som 
är försäkrade att ha en god arbetsmil-
jö, få pension och försäkringar, blir 
tryggare arbetare som i sin tur utför 
din flytt bättre. Att ha kollektivavtal är 
en seriös trygghetsstämpel både för 
dig och flyttpersonalen. 
Ring Transport på telefonnummer 
010-480 30 00. 

Finns skulder?

Försäkra dig om att flyttfirman inte har 
en massa skulder och kan vara på väg 
mot en konkurs.
Ring Skatteupplysningen på 
0771-567 567.

De flesta av oss flyttar några gånger i 
livet. Första flytten hemifrån går ofta 
smidigt, då vi ännu inte har hunnit att 
skaffa oss så många ägodelar. Oavsett 
hur din situation ser ut senare i livet, så 
blir inte nästa flytt så smidig som den 
första. Kanske funderar du då på att 
låta en flyttfirma ordna flytten åt dig. 
Det finns några fasta checkpunkter att 
hålla fast vid när du väljer flyttfirma. 
Billigast är exempelvis inte bäst. Om 
flyttfirman är ca 30-40 % billigare än 
andra flyttfirmor, så bör du dra öronen 
åt dig. 

Det första du ska titta efter är om de 
är medlemmar i branschföreningarna 
Almega Flyttjänstföretagen (S3F) eller 
Svenska Möbeltransportörers Förbund 
(SMF). Detta innebär att du garanteras 
att använda dig av ett seriöst företag 
med transporttillstånd. Transporttill-
stånd kan även kollas upp via trans-
portverket. Om flyttfirman saknar 
transporttillstånd kan det bli en dyr 
affär för dig, då det är straffbart med 
böter eller fängelse på upp till ett år att 
anlita utan.
 

Efter att du har försäkrat dig om det-
ta, så är det dags att kolla ifall de har 
kollektivavtal. Ring fackförbundet 
Transport så försäkrar du dig om att 
flyttfirman kör med schyssta villkor 
mot sin personal. Nästa hållpunkt är 
att se om de erbjuder RUT-avdrag, gör 
de det administrativa arbetet så slipper 
du ansöka själv hos skatteverket och 
det blir även svårare för dem att an-
vända svarta pengar. Slutligen så ska 
du beakta ifall de har sitt namn, orga-
nisationsnummer och  
kontaktuppgifter 

tydligt uppmärkta på hemsidan. Genom 
ett samtal till skatteverket, så kan du 
även ta reda på om det finns skulder. 
Om ekonomin är i ordning, så innebär 
det större trygghet med att dina grejer 
verkligen kommer fram. Finns det fort-
farande lite oro kvar inför valet av flytt-
firma, så kan du googla efter omdömen.

Alright, låt oss säga att du nu har valt 
flyttfirma. Då tillkommer fler saker du 
inte får missa i samband med flytten. 
Se till att ändra hemförsäkringen så 
att den passar ditt nya boende. Gör 
adressändring. Ring din telefoni/in-
ternet/tv-tjänst minst en månad inn-
an flytt för att säkerställa att du inte 
blir utan i början när du flyttat. Leta 
upp anläggnings-id för elen, både för 
gamla och nya adressen och flytta ditt 
el-avtal, så slipper du betala för någon 
annans el och att bli utan el på din nya 
adress. Bor du i hus, måste du även få 
din vattenmätare avläst och sophämt-
ningen hanterad. 

Har du fixat allt detta, så grattis! Du är 
nu att betrakta som rutinerad flyttare. 

Text: Annelie Nilsson

[ TIPS ]
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[ MATRUTAN MED MARKKU OHVO ]

Använd ditt 
medlemskort
Du kommer väl ihåg att använda 
ditt medlemskort? Det är laddat med 
mängder utav rabatter och förmåner. 
Gå in på vår hemsida och klicka på 
”medlem” och läs om medlemsförmå-
nerna. Där hittar du alla förmåner och 
rabatter. www.ifmetall.se
Har du tappat bort ditt medlem-
skort och vill ha 
ett nytt, 
kontakta 
avdel-
ningen 
eller beställ 
ett nytt på 
medlems- 
portalen.

 

 

Vietnamesiska 
fisk/kött rullader (för 4 personer)

Rullader:
300 gr benfri vit fisk (torsk, sej eller liknande)
1/2 tsk salt
1/2 tsk malen vitpeppar
200 gr nötfärs
1 tsk maizena
1 tsk bakpulver
2 vitlöksklyftor, hackade 
1/2 gul lök
1 msk cayennepeppar
1 msk socker
1/2 dl dill
1 msk fisksås
2-3 msk vatten till smeten

Så här gör du:
Blanda ihop alla ingredienser, enklast med en hushållsmaskin/mixer.
Fyll på med mer vatten om fiskmassan känns lite torr, låt sedan massan dra i cirka en 
halvtimme i kylen. Forma rullar eller bollar. Stek i mkt olja eller fritera tills dom får en 
fin yta.

Till fisksåsen hackar du vitlök och chilli, och blandar ihop resterande ingredienser och 
låter med fördel såsen dra i kylen i en halvtimme. När det är dags att servera, garnerar 
du gärna med lite färsk koriander och mynta, och givetvis pinnar att äta med.

Smaklig måltid!

Den här gången ska vi testa ett spännande recept från Vietnam, där vi blandar 
både fisk och köttfärs.

Dipsås:
saften av 1 lime el. citron
1 msk sirap
1 liten chilifrukt
1 msk fisksås
2 msk vatten
1 stk vitlöksklyfta pressad
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Detta behöver du:
4 stycken färska fi kon
Cirka 100 gram rökt lax
Några blad av en smakrik sallad 
(exempel ruccola), gärna lite olika 
sorter
Flingsalt

Till dressingen:
1 msk limesaft
2 msk olivolja
2 tsk honung

Blanda ihop ingredienserna till dressingen 
först.

Sedan skär du upp fi konen i jämnstora 
klyftor, därefter skär du upp den rökta 
laxen i tunna och långa och smala skivor.
Snurra lite sallad och laxskivor runt fi konen 
och avsluta med att skvätta lite dressing 
på smakbitarna. Enkelt och mycket gott!

Smaklig måltid!

Fikon 
med rökt lax
Vill du imponera middagsgästerna med en god, men väldigt enkel och 
snabblagad förrätt, har jag ett tips till dig. Ingredienserna är dimensione-
rade för fyra personer.

[ MATRUTAN MED MARKKU OHVO ] 

Recept och foto:
Markku Ohvo

Magasine
0

Magasine
12006–2016

a v  m a r k k u  o h v o  –  f ö r  i f  m e t a l l  g ö t e b o r g

1

Magasine
0

Magasine
12006–2016

MATGLÄDJE
med Markku Ohvo

Göteborg

Markkus samlade 
recept från tio
år av inspirerad 
matlagning
i Magasinet.

Markkus idé- och recept-
samling Matglädje
fi nns på ifmetall.se
Gå till DIN AVDELNING: GÖTEBORG

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 
hem-
sida och 
klicka 
på 
”med-

lem” och läs om medlemsförmånerna. 
Där hittar du alla förmåner och rabatter. 
www.ifmetall.se

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

på vår 

Vill du ha med en insändare eller en 
debattartikel i magasinet? 

Skicka den till goteborg@ifmetall.se 
skriv att mailet är till magasinet.

Uppge även dina kontaktuppgifter, så 
vi kan komma i kontakt med dig. 

GOTEBORG
Ditt fackliga medlemsmagasin   4 | 2017
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Är du intresserad av att hyra en stuga, 
gå in på avdelningens hemsida  
www.ifmetall.se/goteborg för att 
hämta en ansökningsblankett.  

Eller ring avdelningen, telefon  
031-774 32 45 för hjälp och  
information.

Information 
och bokning

[ FRITID ] 

Välkommen till Gullholmen

Foto: O
lle Sjöstedt

På vackra Gullholmen ligger anlägg-
ningen Gullholmsbaden.  Där äger 
IF Metall Göteborg, fyra stugor, i en 
fantastisk 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 och pub
I anläggningens huvudbyggnad finner 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 finns även en pub 
öppen vid olika tillfällen.

Fackligt studieutbud
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 Studieorganisatören 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 anm
17 23-25 april Lagar & avtal för medlemmar MU SKF 16 mars
18 2-4 maj Vår trygghet MU30 SKF VFHS
18 3-4 maj Om Främlingsfientlighet MU30 VFHS  23 mars
18 4 maj Facklig introduktion bemanning BA Gbg 23 mars
19 7-8 maj Blivande föräldrar AM SKF 29 mars
19 7-8 maj Facket och politiken – en verktygslåda AM SKF 29 mars
19 9 maj Min Pension AM Gbg 29 mars
20 14-16 maj 55+ Medlemsutb, äldre medlemmar AM Kungälv 6 april
20 14-16 maj Fackets försäkringar för medlemmar MU SKF 6 april
20 17 maj Är den svenska mångfalden hotad? AM SKF 6 april
20 18 maj Facklig introduktion MU Mölndal 6 april
21 21-23 maj Medlem i facket på lätt svenska MU SKF 13 april
21 21-23 maj 55+ Medlemsutb, äldre medlemmar AM L:Brattön 13 april
21 21-23 maj Vår trygghet AM Kungälv 13 april
21 24 maj Migration hot eller möjlighet AM SKF 13 april
22 28-30 maj Medlem i facket MU Mölndal 20 april
22 31 maj Konsument och privatekonomi AM SKF 20 april
22 31 maj Läs för mig pappa! AM Kungälv 20 april
22 1 juni Facklig introduktion MU Gbg 20 april
22 2 juni Fotbollsturnering AM Gbg 20 april
24 11-13 juni Med livet som insats AM-SO SKF 4 maj
24 13-15 juni Vem vinner valet och vad händer då? AM L:Brattön 4maj 
25 18-20 juni Medlem i facket MU L:Brattön 11maj

SOMMARUPPEHÅLL

35 27-29 aug 55+ Medlemsutb, äldre medlemmar AM L:Brattön 29 juni
35 1 sep Fisketävling AM Gbg 29 juni
36 11-13 sep Fackets försäkringar för medlemmar MU SKF 29 juni
36 6 sep Gud har 99 namn AM SKF 29 juni
37 10-12 sep Medlem i facket på engelska MU SKF 3 aug
37 13 sep Rätten att vara sig själv på jobbet AM SKF 3 aug 
38 17-19 sep Lagar och avtal för medlemmar MU SKF 10 aug
38 20 sep Läs för mig pappa! AM Gbg 10 aug
38 21 sep Facklig introduktion MU SKF 10 aug
38 21 sep Påverka din arbetsmiljö AM SKF 10 aug
39 24-26 sep Medlem i facket  MU SKF 17 aug
39 24-26 sep Medlem i facket MU Kungälv 17 aug
39 27 sep Sociala medier AM SKF 17 aug
40 1-3 okt 55+ Medlemsutb, äldre medlemmar AM Kungälv 24 aug
40 1-3 okt 55+ Medlemsutb, äldre medlemmar AM SKF 24 aug
40 2-3 okt Om facket MU30 Gbg 24 aug
40 5 okt Schysst efter jobbet AM Gbg 24 aug
40 5,12,19 okt Medlem i facket MU SKF 24 aug 
40 5 okt Facklig introduktion MU Kungälv 24 aug
41 8-10 okt Vår trygghet AM SKF 31 aug
41 10-11 okt Om Samhället MU30 Gbg 31 aug
41 11-12 okt Självförsvar för kvinnor AKM Gbg 31 aug

Målgruppsförklaringar: MU = Medlem utan uppdrag, AM = Alla medlemmar, MU30 = medlem under 30 år och AM-SO = Alla medlemmar minus 
Skyddsombud. AKM =Alla kvinnliga medlemmar. BA = bemanningsanställda

Kursplatser: SKF = Externatkurser på SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 i Göteborg. Kristinedal = Kristinedals träningscenter i Gamlestan. Mer infor-
mation 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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Är du intresserad av att hyra en stuga, 
gå in på avdelningens hemsida  
www.ifmetall.se/goteborg för att 
hämta en ansökningsblankett.  

Eller ring avdelningen, telefon  
031-774 32 45 för hjälp och  
information.

Information 
och bokning

[ FRITID ] 

Välkommen till Gullholmen

Foto: O
lle Sjöstedt

På vackra Gullholmen ligger anlägg-
ningen Gullholmsbaden.  Där äger 
IF Metall Göteborg, fyra stugor, i en 
fantastisk 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 och pub
I anläggningens huvudbyggnad finner 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 finns även en pub 
öppen vid olika tillfällen.

[ FRITID ]

Foto: O
lle Sjöstedt
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Välkommen till Gullholmen
På vackra Gullholmen ligger anlägg- 
ningen Gullholmsbaden. Där äger 
IF Metall Göteborg, fyra stugor, i en 
fantastisk 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 och pub
I anläggningens huvudbyggnad finner 
du en restaurang med en vacker utsikt 

mot havet. Där erbjuds god mat till hu-
mana priser och restaurangen är känd 
bland annat för sin läckra skaldjursbuf-
fé. Under vinterhalvåret finns även en 
pub öppen vid olika tillfällen.

Information 
och bokning
Är du intresserad av att hyra en stuga, 
gå in på avdelningens hemsida  
www.ifmetall.se/goteborg för att  
hämta en ansökningsblankett.

Eller ring avdelningen, telefon 
031-774 32 45 för hjälp och 
information.
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[ OM INNEHÅLLET I MAGASINET ]

QUIZ!
Tävla och vinn!
Fråga 1, Vad heter avdelningens 
valledare för riksdagsvalet 2018?
1, Angelica Teiffel. 
x, Kristofer Bergman. 
2, Karl-Henrik Rosberg.

Fråga 2, Vem intervjuar Ulf i artikeln 
om ”framtidens jobb tar plats i 
Göteborg”?
1, Mattias Jonsson. 
x, Ann-Sofie Hermansson.   
2, Olle Ludvigsson.

Fråga 3, Vad heter detta 
numrets krönikör?
1, Linda Jansson.
x, Ulf Axelson.
2, Marie Nilsson.

Svaren på frågorna hittar 
du i de olika artiklarna i 
magasinet.

Fråga 4, Vilket intresse har 
Sofie Svedholm Andreasson?
1, Golf.
x, Hockey.
2, Gatebil.

Fråga 5, Följer du IF Metall Göteborg 
på Instagram (@ifmetallgbg)?
1, Ja.
x, Nej.
2, Har inte Instagram.

Vinnare i Quiz nr 4 2017

Rätt rad:
1. 1
2. X
3. X
4. 1
5. 1,X,2

Priser i quiz nummer 1 2018: 

1:a pris är en heldag på Liseberg med inträdde och 

åkpass för hela familjen (max 2 vuxna och tre barn). 

2:a och 3:e pris är biobiljetter. 

Tävlande måste vara medlem i IF Metall.

[ UNGDOM / FRITID ]

Under en kall, mörk december kväll den 
15 december anordnade IF Metalls Ung-
domskommitté en bowlingturnering på 
Strikers & Co i Gamlestaden Göteborg.
Det hela skulle till att starta klockan 
18:00 och arrangörerna från Ungdoms-
kommittén välkomnade alla som skulle 
till att spela i turneringen. 
Turneringen kördes gång och medlem-

marna spelade på hela 10 banor fram 
till kl. 19:30 då det hela avlutades med 
att alla gick en våning upp till Strikers 
konferenslokal. Jan Ripa och Martin 
Blom från kommittén samtalade med 
deltagarna om värdet att vara medlem 
i IF Metall. Ungdomskommittén infor-
merade självklart även om sina andra 
kommande aktiviteter, som exempelvis 
självförsvar för tjejer och fotbollsturne-
ring. 

Sen utsågs Ludwig Andersson från 
Volvo Lastvagnar till vinnare i IF Me-
talls bowling turnering.

– Det var trevligt att träffa många från 
andra arbetsplatser än bara från min 
egna på turneringen. Det var ett väldigt 
bra upplägg ni hade, att ni starta med 
bowlingen och sen ha den fackliga infor-
mationen, säger Ludwig Andersson.

Kvällen avslutades med ett julbord som 
såklart uppskattades av alla deltagarna.

– Jag tycker det var roligt att delta på 
en sådan här aktivitet, jag brukar bara 
träffa arbetskollegorna på jobbet. Men 
det var kul att träffa dem på en sådan 
här aktivitet. Det får ni göra fler gånger, 
säger Andrea Genlöv från Volvo Pv.

Text: Peter Tilander

IF Metalls bowling på Strikers

Andrea Genlöv Ludwig Andersson

1:a pris: En vecka i stuga på Gullholmen.
Mervi Oskarsson, Volvo Personvagnar

2:a pris: 2 st biobiljetter
Ronnie Berntsson, Kone AB

3:e pris: 2 st biobiljetter
Isabelle Lindhägn, Dentsply IH AB
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[ KORSORDET ]

NAKEN
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FOTON: S.DREJENSTAM, FOTOAKUTEN.SE
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IF Metall Göteborg, Folkets Hus
Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg

Region Mölndal/Härryda 

Regionen samlades 14 december 2017 och ordförande Kjell Johansson informerade om flera 
ärende där och i samarbete med ansvarig ombudsman har nya kollektivavtal tecknats. Några 
nya ärende har tillkommit och förhandlingar pågår enligt planeringen.
Kommande arbetsplatsbesök är fastställda och fördelade. Dessutom är ett antal medlems-
möte inbokade där det är tänkt att informera om årets avtal samt facklig introduktion för 
nya IF Metallare.
Ny ledamot till regionkommittén presenterades och Samir Ljutic från Assa OEM i Mölnlycke 
blir nytt regionalt fackligt ombud (RFO). Flera nya RSO och RFO diskuterades och nyrekryte-
ring pågår, önskemålet är att få in flera kvinnor i regionen.

Text: Samir Ljutic  

Regionerna runt

Region Hisingen

Regionala skyddsombud och fackliga ombud på region Hisingen hade årets sista samman-

träde 19 december 2017 i Volvos klubblokaler. Inledningsvis, ordförande Koce Anakijoski in-

formerade att 2017 verksamhetsmål för att besöka alla arbetsplatser som Region Hisningen 

ansvarar för är avklarat. 

Genomgång av handlingsplaner och kommande arbetsplatsbesök planerades. Nyrekrytering 

av regionala skyddsombud (RSO) och fackliga ombud (RFO) pågår och målet är att få fler 

kvinnor i regionalt verksamhet. 

Under 2017 avhandlades flera försäkringsärende där medlemmar har missat ersättningen 

från AFA och Folksam. Några av IF Metalls medlemmar fick retroaktiva ersättningar på upp 

till 40 000kr. 

Underleverantörs pro-

blematik där enstaka 

inhyrningsföretag be-

talar felaktiga lön och 

ersättningar avhand-

lades och ansvarig av-

delningsombudsman 

är involverade. Flera 

fall är avklarade och 

några få är pågående.
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