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Kvinnornas situation på arbetsplatserna har blivit mer
uppmärksammat genom deras
arbete i styrelserna men också
genom att massmedia rapporterat om projektet...
s. 8

Det arbetet ger mig och mina
medarbetare är en stor utdelning i glädje och lycka när man
ser att trots nedsatt arbetsförmåga lyckas vi med jobbmatchning som funkar både för
den anställde och för kundföretaget
s. 12

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 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.

Bowlingturnering fick avsluta
2018 för ungdomarna... s. 19
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INLEDARE: MIKAEL SÄLLSTRÖM
Nu när vi passerat nyåret kan jag
inte låta bli att fundera på vad det
nya året kommer att innehålla.
En klok person sa en gång att det
enda sättet att försöka förstå sin
framtid är att kunna sin historia.
Ur ett perspektiv kan det verka
ganska skrämmande, men jag
väljer att tolka det som, att det är
viktigt att lära sig av sina misstag
så att det inte upprepar samma
misstag i framtiden.
Mikael Sällström
Det är ett budskap jag vill skicka Avdelningsordförande, IF metall Göteborg
med till de politiker som ska styra landet de kommande åren. Jag är precis som de flesta andra medveten
om att det krävs kompromisser för en regeringsbildning över blockgränsen.
Men oavsett hur mycket möjligheten till makt och regeringstaburetter lockar så bör man inte kompromissa med sina grundvärderingar. Löften ifrån
Socialdemokraterna till mittenpartierna om förändringar i arbetsrätten och
en marknadsanpassad bostadsmarknad i den riktning som Centern vill ha
det kommer enligt min mening definitivt att märkas när vi går till valurnorna nästa gång. Jag kan också kraftigt ifrågasätta Centerns och Liberalernas
uppträdande i förhandlingarna.
Utvecklingen i Göteborg är en annan cirkus. Jag trodde aldrig jag skulle få
uppleva att Vänstern skulle bidra till att släppa fram en borgerlig budget
och ett Allianstyre i Göteborg, men tydligen är ett antal platser i kommunstyrelsens presidie och politiska nämnder viktigare än vilken politik som ska
gälla. Jag kan inte tolka det på ett annat sätt när man som konsekvens av en
valteknisk samverkan röstar emot samma budget som man sa ja till i Juni.
Det här beteendet kommer definivt att spä på politikerföraktet i den här stan.
Min uppmaning till politikerna i det tidigare rödgröna styret blir därför att
sätta er ner och förutsättningslöst diskutera sakpolitik och klargöra vad ni
vill de kommande åren.
En sak som många års fackligt arbete också har lärt mig är att kunna skilja
på sak och person, speciellt när man diskuterar värderingsfrågor. Slutligen
vill jag skicka med en påminnelse om att i maj ska vi rösta om ett nytt EU
parlament. Där tas många beslut som berör vår vardag, så det är hög tid att
börja ta reda på var de olika partierna och kandidaterna står så du vet vad du
röstar för eller emot när det är dags.
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20 medlemmar delar
på en miljon kronor
Efter en tvisteförhandling med ett bemanningsföretag får sammanlagt 20
medlemmar i IF Metall Göteborg och
i Transport dela på en miljon kronor.
Pengarna är retroaktiva ersättningar
för uteblivna garantilöner. I uppgörelsen ingår också skadestånd till sex av
medlemmarna för brott mot reglerna
om dygnsvila.
Bakgrunden är att bemanningsföretaget gjort misstag. Tvisten löste sig i god
ordning och samförstånd.

Missad arbetstidsförkortning räddas
Att medlemmarna inte hade fått ut sina
ersättningar för arbetstidsförkortning
var det ingen på företaget som hade
koll på. Och inte medlemmarna heller.
Missen blev synlig när IF Metall kom på
uppsökande. Detta är inte en medveten
handling från arbetsgivaren utan det
rör sig om okunskap.
Det rör sig om ersättning för flera år
tillbaka som inte har betalats ut. Därför
kan det handla om ganska stora pengar
för de berörda medlemmarna.

skattat och viktigt, säger Karl-Henrik.
Många med mig tycker också att detta
är ett väldigt roligt uppdrag, Vi får tillfällen att träffa många medlemmar och
höra hur de har det. Dessutom får vi
komma in på företag som vi aldrig sett
tidigare.

Tre av tio känner
besvär av arbetet
I stort sett var tredje svensk lider av
fysiska eller psykiska besvär som har
koppling till arbetet. Vanligast är trötthet. Problemen är mest synliga i åldrarna 30–49 år och de är vanligare bland
kvinnor än män. Den förklaring till besvären som de flesta lyfter fram är hög
arbetsbelastning.
Detta framgår av Arbetsmiljöverkets
rapport ”arbetsorsakade besvär” som
publicerades i slutet av förra året. Flera
av forskarna som uttalat sig med anledning av rapportens resultat anser att de
är alarmerande.
Bilden stämmer väl överens med en
rapport från IF Metall som publicerades något tidigare. IF Metall konstaterar
att det både finns brister i både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.
Förbundsordförande Marie Nilsson säger i en kommentar bland annat att det
gäller att tänka innan det är för sent.

Uppsökande nådde ut
till 97 procent
– Vårt uppsökande arbete i november
och december förra året blev mycket
lyckat. Tack vare våra förtroendevaldas stora insatser lyckades vi besöka
hela 97 procent av våra arbetsplatser
under 2018, konstaterar ombudsman
Karl-Henrik Rosberg på IF Metall Göteborg.
Att varje arbetsplats ska få minst ett
besök per år ett mål som snudd på
omöjligt att nå. Nya arbetsplatser där
IF Metall har medlemmar kommer till
hela tiden och om de kommer sent på
året finns alltid en risk att avdelningen
inte hinner planera in uppsökande hos
dem. Även om det bara finns en medlem på företaget och även om de inte
har kollektivavtal, så ska arbetsplatsen
besökas.
– Vi vet att uppsökande är mycket upp-
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minskning i förhållande till föregående
år. En förändring som dock har skett är
att tystnadskulturen om sexuella trakasserier har minskat. Grova sexuella
skämt och rå jargong på arbetsplatserna har också blivit mindre vanligt, enligt de 3834 IF Metallmedlemmar som
deltog i Novus undersökning.

Ännu fler dödsfall på
jobbet 2018
51 människor dog 2018 efter olyckor på
jobbet. Det var 7 personer fler än året
innan och 14 fler än 2016. Dödsolyckorna är vanligast inom jord- och skogsarbeten, tillverkning, transportarbeten
och byggnadsarbeten. I statistiken ingår inte dödsolyckor på väg till och från
arbetet, dödsfall som orsakas av sjukdom och dödsfall som beror på exempelvis exponering av asbest.

Mera uppsökeri om
dina försäkringar

Sextrakasserier fortfarande vanliga
Sexuella trakasserier inom industrin är
fortfarande vanliga. 59 procent av kvinnor under 30 och 34 procent av samtliga kvinnor upplevde att de blev utsatta
för sådana trakasserier på jobbet under
2018. Detta enligt en undersökning
gjord av Novus på uppdrag av IF Metall.
Siffrorna visar bara på en mycket liten

Efterfrågan på Richard Malms besök
som uppsökare i försäkringsfrågor är
stor. Han fortsätter att ge individuella
råd till medlemmar på arbetsplatser
med upp till 50 anställda fram till den
31 mars. Hör ditt företag till målgruppen och har ni ännu inte fått besök?
Ring avdelningen och be om en träff
med den regionala försäkringsinformatören Rickard Malm.

Liten medlemsökning
under förra året
Antalet medlemmar i IF Metall Göteborg fortsatte att stiga även under förra

[
året, men till skillnad från föregående
år var uppgången ganska blygsam: plus
204 medlemmar. Vid årsskiftet var medlemsantalet 22 124.
Uppgången beror främst på att fordonsindustrin med bemanningsföretag och
underleverantörer har anställt mer personal.
Samtidigt konstaterar avdelningen att
det är svårt att rekrytera medlemmar
som arbetar i bemanningsbranschen.
Det är osäkra jobb där de anställda inte
alltid vet var de ska arbeta eller hur
länge.

De arbetssökande har
blivit ännu färre
Knappt 4 procent av medlemmarna
(873 personer) i IF Metall Göteborg var
arbetssökande vid årsskiftet. Det är en
fortsatt minskning i förhållande till föregående år.
– I siffran finns en viss osäkerhet eftersom den bygger på rapportering från
medlemmarna, säger Angelica Teiffel
som är kassör i IF Metall Göteborg. Vi
vet att en del medlemmar glömmer att
höra av sig till oss när de har fått ar-

bete. Min känsla är att arbetslösheten
i avdelningen ligger ännu något lägre,
eftersom konjunkturen fortfarande är
god och många företag söker intensivt
efter mer personal.

Andelen kvinnor kvar
på stabil nivå
Efter flera år av ökningar ligger andelen
kvinnor i IF Metall Göteborg kvar på en
stabil nivå 2018. Drygt var femte aktiv
medlem (21,4 procent) är kvinna vilket
är en marginell ökning jämför med föregående år. Andelen kvinnor har ökat
med nästan 3,5 procent sedan 2013.

Många studerandemedlemmar fick jobb
IF Metall Göteborg tappade studerandemedlemmar under 2018. Från 183
till 144. Till saken hör emellertid att 78
personer som var anslutna som studerande fick jobb och gick över till att bli
aktiva medlemmar. Positiv utveckling
med andra ord.

NYHETER I KORTHET

]

Fortsatt ökning av
unga medlemmar
De unga medlemmarna i IF Metall Göteborg har blivit ännu fler. Vid utgången av 2018 hade avdelningen närmare
7 200 medlemmar mellan 16 och 30 år.
Det är nästan en dubblering jämfört
med 2015 och det är ungefär 700 fler än
för ett år sedan.
Ökningen hänger samman med de goda
tiderna för svensk industri. Behovet av
arbetskraft ligger kvar på en hög nivå
och det gör vägen in på arbetsmarknaden lättare för de unga.

Stort spann mellan
yngst och äldst
Det skiljer 86 år mellan den yngsta och
äldsta medlemmen i avdelningen. Yngst
vid årsskiftet var en 16-åring. Vår äldste medlem har hunnit med att bli aktningsvärda 102 år. Hjärtliga gratulationer!

Nytt från nyår • Nytt från nyår • Nytt från nyår • Nytt från nyår • Nytt från nyår • Nytt från nyår • Nytt från nyår • Nytt från nyår

Karensdagen blev
ett karensavdrag

E-post digitalt från
IF Metall

IF Metall tar emot
diskrimineringsfall

Karensavdrag har sedan årsskiftet ersatt den tidigare karensdagen. Förändringen gör att systemet blir mer rättvist
och förutsägbart, främst för alla dem
som arbetar oregelbundna tider.
Skiftarbetare kunde till exempel tidigare förlora mycket pengar om de blev sjuka samma dag som de skulle ha arbetat
ett långt pass. Med karensavdraget blir
det mer rättvist – avdrag görs nämligen
alltid med 20 procent av sjuklönen för
en genomsnittlig arbetsvecka.

Istället för vanliga brev går det från
årsskiftet att få viss post från IF Metall
digitalt.
Användningen av digitala brevlådor blir
allt vanligare eftersom det är billigt och
säkert samtidigt ger mindre miljöbelastning än vanlig post. Digital post går
att komma åt genom inloggning på mobiltelefon, surfplatta eller dator. Det ger
möjlighet att öppna viktig post oavsett
var man är, exempelvis under en semesterresa.
Tekniskt går det till så att man som
medlem ansluter sig till tjänsten Kivra.
Det kostar inget och det är både gratis
och enkelt. Vad man måste ha är ett mobilt bank-id. Till att börja med är det enbart avisering av medlemsavgifter som
kommer att skickas digitalt. Längre
fram ska även annan post börjas sändas
via Kivra.

Har du blivit diskriminerad och vill ha
hjälp att driva ärendet? Då ska du från
årsskiftet alltid ta direktkontakt med IF
Metall. Tidigare kunde man göra anmälan till Diskrimineringsombudsmannen
DO, som i sin tur informerade berörda
fackliga organisationer. DO rekommenderar numera personer som upplevt att
de blivit diskriminerade att ta kontakt
med sitt fackförbund, men de gör det
inte aktivt utan enbart på sin hemsida.
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Starka FoU-investeringar
lyfter Göteborg
Det finns få saker som är så avgörande för tillväxt och jobbskapande inom
industrin som forskning, utveckling
och innovation. Ska man på längre sikt
kunna klara konkurrenskraften måste
man, vare sig man vill det eller inte, lägga betydande resurser på att hela tiden
hänga med i kunskapsracet.

Ann-Sofie Hermansson (S),
gruppledare i kommunfullmäktige för
Socialdemokraterna
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Som tur är har det på sistone kommit
signaler om att läget ser bra ut i ett Göteborgsperspektiv. I januari presenterades ny statistik som visade att Sverige,
med Göteborg som ett draglok, satsar
mest på forskning och utveckling (FoU)
i hela EU. Den svenska noteringen för
2017 var 3,3 procent av BNP. EU-snittet
låg på 2,1 procent. Detta är en ytterst
viktig ranking att toppa.
Bilden är t o m ännu bättre för Göteborg. I december avrapporterades
färska siffror som indikerar att Västra
Götaland genererar en allt större andel
av de privata svenska FoU-investeringarna. Från att länge ha svarat för ca en
fjärdedel av landets investeringar står
regionen numera, med Göteborg som
motor, för omkring en tredjedel. Det

är ett styrkebesked som bådar gott för
framtiden.
Inom Göteborgs Stad gör vi en hel del
för att stimulera den positiva utvecklingen. Staden är drivande i tre science
parks: Lindholmen, Johanneberg och
Sahlgrenska. Förra våren startades – i
samverkan mellan staden, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet – den
offensiva innovationssatsningen ”Testbädd Göteborg”. Det finns också mycket
annat som händer och sker.
Som jag ser det är detta en given politisk
prioritet. En stark industri är inte bara
värdefull i sig själv, utan skapar dessutom en stor del av de skatteintäkter som
krävs för att finansiera välfärden. För
Göteborgs bästa måste industrin konsekvent ligga i täten i det där kunskapsracet. Svårare än så är det inte.

Text: Ann-Sofie Hermansson (S)
gruppledare i kommunfullmäktige för
Socialdemokraterna
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]

Vi skall inte lämna walkover
till arbetsgivarna
Jag heter Daniel Kristoffersson och har
förmånen att som förtroendevald jobba
inom vår grymma utbildningsverksamhet i IF Metall Göteborg. Mitt grunduppdrag är att representera AB Volvos
medlemmar i Volvo Verkstadsklubb´s
Utbildningskommitté och sitter även
med i Studiekommittén på avd 36, IF
Metall Göteborg. Jag är även utsedd till
EU - Valledare för avdelningen.
Som valledare och förtroendevald ställs
jag ofta inför frågeställningen: Varför
skall facket arbeta politiskt? Det finns
en riktigt bra anledning som vi alltid
förklarar när vi inom fackföreningen
håller kurser och utbildningar, och det
är utan omsvep – Därför att våra arbetsgivare gör det!
Detta insåg vi redan för över 100 år sedan när vi inom fackföreningsrörelsen
bildade ett politiskt parti som skulle
driva de frågor vi inte kom fram med
genom det fackliga arbetet. För att
komma till rätta med bl.a. arbetsmiljön, 8 timmars arbetsdag, semester och
allmän rösträtt så bildade vi det Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Vår politiska röst har sedan dess aldrig tystnat
utan vi har ständigt fyllt på med duktiga fackliga kamrater som klivit in i poli-

tiken och fört fram de frågor som legat
våra medlemmar nära och som ständigt
utvecklat vårt land.
Vi inom IF Metall jobbar för att skapa
så bra villkor som möjligt för våra medlemmar, både på jobbet och i samhället.
Det är därför vi ställer krav på politiker.
Vi har en plikt att berätta för dig hur
olika partier står i frågor som är viktiga
för våra medlemmars löner och arbetsvillkor.
Detta gäller naturligtvis även på EU
nivå och nu har vi tillsammans möjligheten att avgöra så det blir arbetarnas
röst som ser till att vi får ett socialdemokratiskt och solidariskt Europa den
26 maj.
Vi skall inte lämna walkover till arbetsgivarna och högern utan vi måste på
klassiskt fackligt vis engagera oss och
påverka utvecklingen. Den 26 maj gör vi
detta tillsammans och tar med oss våra
kamrater på jobbet, i föreningen samt
frugan eller gubben och våra röstberättigade barn och lägger en rö(s)t för ett
solidariskt europa!

Daniel Kristoffersson,
EU-valledare för IF Metall Göteborg

Väl mött i kampen!
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Mi smo jednaki- Vi är lika
Så heter jämställdhetsprojektet som IF Metall Göteborg
har drivit i Kragujevac i Serbien sedan 2010.

F.d. Metall 41:an hade från 90-talet genomfört några fackliga projekt i Balkanländerna. Det var kvinnorna i dessa
projekt som efterfrågade ett projekt särskilt riktat till kvinnor. Det hela startade med att jag åkte dit och lyssnade på
vad de skulle vilja att ett projekt skulle
innehålla. Vilket mål, målgrupp, vilka
aktiviteter de ville genomföra samt vilket resultat de ville uppnå. Kvinnorna
diskuterade i mindre grupper och sedan
gjordes en gemensam sammanställning.
Till min hjälp fanns Mitcha f.d. fackligt
förtroendevald från Volvo, som tolkade våra samtal. Av sammanställningen
nedtecknades en projektansökan till
Olof Palme Internationella Center. Den
blev godkänd och IF Metall Göteborgs
avdelningsstyrelse beslutade att tillsätta en projektgrupp bestående av undertecknad som projektledare, Carina
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Cajander som sekreterare och Zaklina
Rohman som tolk.
Målgruppen för projektet är kvinnliga
fackliga medlemmar från fackföreningarna i Kragujevac samt kranskommunerna. Det bildades en projektgrupp
av fackligt förtroendevalda från 10 av
dessa föreningar. Projektledare för den
serbiska delen är ordförande Jugoslav
Ristic från Savez Samolstanhi Sindikata Kragujevac (SSSK). SSSK är motsvarigheten till LOs distrikten i Sverige.
Ekonomiansvarig är Slavica Stepovic,
tidigare ordförande för fackliga medlemmar anställda som administratörer
i kommunen.
Målet för projektet är att kvinnor ska
stärkas för att kunna ta uppdrag inom
fackföreningarnas styrelser och andra

beslutande organ. Med uppdragen kunna medverka till att förbättra anställningsvillkoren för kvinnorna på arbetsplatserna.
För att stärka kvinnorna och deras situation har olika aktiviteter genomförts.
Exempel på dessa är jämställdhetsseminarier, konferenser om arbetsrätt
i Serbien och som jämförts med Sveriges, kollektivavtal, EU, hot och våld
mot kvinnor, mobbing, bemanningsbranschens villkor, framtidens industri,
svenska modellen, engelska och datautbildningar.
På internationella kvinnodagen den 8
mars har det varit återkommande aktiviteter årligen. Flygblad om jämställdhet och projektet samt blommor har
delats ut till förbipasserande på stra-

tegiska platser i staden. Det har blivit
mycket uppmärksammat av massmedia
från både tidningar och Tv-kanaler som
filmat, skrivit artiklar i tidningar samt
intervjuat projektledningen vilket har
haft en stor genomslagskraft till allmänheten.
Vi har fått besöka många arbetsplatser
för att berätta om projektet. Vi har talat
med såväl medlemmar, förtroendevalda
och företagsledare inom industrin, arbetsförmedling, center för våldsutsatta
kvinnor och barn samt förskolor. Det
har inneburit att fler medlemmar fått
möjlighet att komma till jämställdhetsseminarierna, engelska- och datautbildningarna som anordnats.

re anställningsvillkor och högre löner.
Positivt är att många kvinnor har fått
nya vänner och kontakter genom utbildningarna. På förskolorna där många
kvinnor är anställda, har det anordnats
träffar med barnen och deras föräldrar
för att prata om jämställdhet. På en förskola har barnen övat in pjäser om jämställdhet och visat för projektgruppen
och sina föräldrar. På internationella
kvinnodagen 2018 skänkte IF Metall 10
000 kronor till centret för våldsutsatta
kvinnor och barn där pengarna kommer
till mycket nytta.

Från och med 2017 får också manliga
medlemmar inbjudan till jämställdhetsseminarierna och engelska utbildningarna, detta har visat sig uppskattat. Det
är viktigt att både kvinnor och män får
lära sig mer om jämställdhet. Sammantaget, vågar vi påstå, har jämställdheten utvecklats i Kragujevac med hjälp
av projektet.
Projektet pågår detta år också men sedan är det slut, i alla fall med IF Metalls
medverkan.
Text: Inga-Lill Samuelsson

Resultatet så här långt är att kvinnorna
på de olika fackföreningarna har bildat
en egen organisation och som har en
garanterad ledamot i SSSKs styrelse.
Kvinnornas situation på arbetsplatserna har blivit mer uppmärksammat
genom deras arbete i styrelserna men
också genom att massmedia rapporterat
om projektet. Flera hundra kvinnor har
fått lära sig engelska och datorkunskap.
Detta har lett till att flera har fått bätt-
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VARJE MÅNAD utses medlemmar till fackliga uppdrag. Följande medlemmar har fått
förtroendet av sina arbetskamrater och av IF Metall Göteborg och blivit valda till avdelningsombud. Nu är de ”FACKET” PÅ ARBETSPLATSEN, även om de inte har svar på alla frågor
kan de ofta lotsa den som undrar rätt.

borg
Göte

evald

oend
Förtr

NYA AVDELNINGSOMBUD
Hallå där, Mattias Andersson på RPS
Rostfri Plåt & Svettsservice AB!
Varför blev du avdelningsombud?
Det fanns ingen annan att välja.
Varför är du medlem i IF METALL?
För att jag tycker det är viktigt att
arbeta med trygghet på arbetsplatsen
och jämställdhet.
Vilken fråga är den viktigaste
IF METALL ska driva?
Löner, arbetsmiljö och försäkringar.

NY KLUBB INOM
AVDELNINGEN

Vilken fråga är viktigast för dig på din
arbetsplats?
Personlig utveckling och en bra arbetsmiljö.

Ingen ny klubb under perioden

Har du gått någon facklig kurs?
Ja, jag har gått bland annat Vald på jobbet och Agera.

Fler NYA Avdelningsombud

november 2018 – januari 2019

Martin Landin		
Hammar C M. AB
Martin Johansson		
Gunnebo Industrier AB

NYA FÖRETAG MED KOLLEKTIVAVTAL
Pulsteknik AB
Vlavi Serviss SIA
Ado Åkeri AB
Säve Industrimodeller AB
Mocaik Rekrytering AB
AlltiBil Västra Sverige AB
Gothia Tvätt AB
PS Ventmontage & Bygg AB
Expanding Group Väst AB
2Complete Väst AB
Mekonomen BilLivet Krokslätt AB
Ardato CNC – Teknik AB
Midroc Mechanical AB
Top Wash Göteborg AB
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Teknikavtalet
Bemanningsavtalet
Motorbranschavtalet
Teknikavtalet
Bemanningsavtalet
Motorbranschavtalet
Tvättindustri
Teknikavtalet
Teknikavtalet
Bemanningsavtalet
Motorbranschavtalet
Teknikavtalet
Teknikavtalet
Motorbranschavtalet

Jens Karlsson		
Tormax Sverige AB
Pontus Bohlin		
Svensk Storköksservice AB
Magnus Hallbäck		
Plastmästar´n i Göteborg AB
Håkan Johansson		
Ingenjörsfirma Bågenfelt & Hellström AB
Mattias Andersson
RPS Rostfri Plåt & Svettsservice AB
Berne Ragnar		
Entrematic Sweden AB
Jens Nilsson		
Göteborgs Stängsel & Smides AB
Thomas Jernberg		
Monitec Verkstads AB
Jimmy Gustafsson		
Bevego Byggplåt & Ventilation AB

NYTT SKYDDSOMBUD PÅ ARBETSPLATSEN
Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljösammanhang. Ditt skydds-ombud har kunskap om
de lagar och regler som gäller för arbetsmiljön. Hon eller han kan då se till att arbetsgivaren följer och bedriver
arbetet enligt gällande regler. Arbets-givaren 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 män-niskor mår
och trivs med sitt arbete. Här presenteras en del av avdelningens nya utsedda skyddsombud

NYA SKYDDSOMBUD
Hallå där, Susanne Johansson på
Skanska Asfalt & Betong AB!
Varför blev/är du skyddsombud?
Det började med att det tidigare skyddsombudet avsade sig uppdraget och då
fick jag förtroendet från mina arbetskamrater. Jag tycker det är kul att arbeta fackligt och att det är viktigt med
säkerhet på jobbet.
Vilken utbildning är mest angelägen för
dig som skyddsombud?
BAM (Bättre Arbetsmiljö)

Säkerhet, trivsel och ergonomi är nog
det viktigaste hos oss.
Varifrån kommer ditt engagemang?
Mycket kommer nog ifrån mitt tidigare arbetsliv. Men även att min mamma
har jobbat fackligt i många år. Så jag
har nog fått med mig en hel del i min
uppväxt. Jag tycker det är kul att kunna
vara med och förändra till en bättre och
säkrare arbetsplats.

Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast för
dig hos din arbetsgivare?

Fler NYA Skyddsombud
Magnus Nygren
Hammar C M, AB

Anders Soovik		
Nordiska VA Teknik AB

Michael Darnolf		
Act Safe Systems AB

Pontus Bohlin		
Svenskt Storköksservice AB

Marco Insinna		
Göteborgs Stängsel & Smides AB

Christer Brink		
Bombardier Transportation Sweden AB

Susanne Johansson		
Skanska Asfalt & Betong AB

Tomas Ucar			
ABB AB

Håkan Berkander		
Thoréns Markis & Persienn AB

John Hagberg
Busch Vakuumteknik AB

Ahmed Brzouami		
Hagal Machinery AB

Fredrik Johansson		
Scandi Blinds AB

Jonas Jansson		
Alu-S AB

Martin Sivrup		
Monitec Verkstads AB

Kent Sjöholm		
Ö-Varvet AB

Lars Göran Bohlin		
Betong & Prefab i Landvetter AB

Jimmy Gustafsson		
Bevego Byggplåt & Ventilation AB
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På Samhall jobbar vi
som ett lag
Samhall finns idag på Volvo, Adient
och 32 andra arbetsplatser i Göteborsområdet. ”Medlemsmagasinet” fick
möjlighet att besöka Arvid Nilsson som
är en i raden av flera stora bolag som
anlitar samhall.

man hjälper varandra.
Samtidigt, det är väldigt flexibel att
byta både arbetsplats och arbetsuppgifter vid behov och önskemål.

Varje jobb godkänns av samhalls ansvariga chef och fackliga företrädare.
Dessutom har vi egna skyddsombud
som utför skyddsronder på sitt verksamhetsområde, berättar Sehija.

Arvid Nilsson ligger i Kungälvs industriområde och
sysselsätter ett 30 tal IF
Metallare som jobbar med
packning och lagerarbete.
Sehija Dzelil är sedan februari 2018 ordförande för
Samhall Göteborgs IF Metallklubb och berättar:
Tidigare utfördes packningen i samhalls egna lokaler,
idag utförs arbete hos kunden. Väldigt uppskattad hos
många samhallsanställda.
De flesta upplever att arbete
är mer innehållsrik och meningsfull.
Verksamheten genomsyrar
god arbetsanda och kamratskap.
Ibland kan det vara stressig
men vi jobbar som ett lag och
stötar och hjälper varandra
så att ingen ska kännas utanför. Det är stort fokus på
arbetsbelastning och stress,
arbetet anpassas efter individens förmåga och funktionshinder. Vi har många Anpassade arbetstider är något som Inge Nordås uppskattar väldigt mycket. Han är anställd sedan
olika funktionshinder och den 1 april 1987. Inge berättar att han trivs med sina arbetsuppgifter där han utför 3, 4 olika ararbetet är organiserat så att betsmoment som gör att jobbet inte bli monoton och ensidig. Arbete funkar så pass bra så att han
jobbar heltid. Inge som har 100 % nedsatt syn har sin arbetskamrat Daniel som ledsagare.
12
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Zofia Lendin tycker att trivsel är på
topp. För ett år sedan flyttade hon till
Kungälv och bytte till Arvid Nilsson.
- Det har underlättat mycket, tidigare
var jag på Volvo och Adient.
För den verksamhet som utförs av Samhalls personal hos Arvid Nilsson ansvarar områdeschef Mattias Sannerholm.
Utöver administration och fakturering
ansvarar han för jobbfördelning och
anpassning efter individens arbetsförmåga.
Att hitta meningsfulla arbetsuppgifter
och skapa en trevligare och bättre vardag är min huvudagenda, säger Mattias.

Det arbetet ger mig och mina medarbetare är en stor utdelning i glädje
och lycka när man ser att trots nedsatt
arbetsförmåga lyckas vi med jobbmatchning som funkar både för den anställde
och för kundföretaget.
I början blev jag själv positiv överraskad
och motbevisad på mina tidigare uppfattningar. Att har förutfattade meningar och fördomar är helt mänskligt och
med kunskap och erfarenheter kring
olika funktionshinder skapar vi bättre
vardag för våra anställda, avslutar Mattias.
Text: Samir Ljutic

[

ORGANISATION

]

– Att utöka vår utbildningsverksamhet
är något vi kämpar med varje dag. Detta då en medveten arbetarklass är grunden för en stark arbetarrörelse. Får vi
bara till oss behoven kan vi organisera
möjligheterna till genomförandet, säger
Cristian Delgado som är ny verksamhetsutvecklare på ABF Göteborg, före
detta underhållstekniker på Dentsply
och IF Metallmedlem.
ABF, som står för Arbetarnas bildningsförbund, firade 100 år 2012. ABF bildades för att bilda arbetarna, att ta över
samhället och förändra det genom demokratiska val. Men för att kunna sitta i regering eller i en riksdag så måste
man kunna läsa, skriva och räkna. Nu
för tiden har ABF samma uppdrag, att
förändra samhället men uppdraget ser
lite annorlunda ut idag.
– Jag är verksamhetsutvecklare för den
facklig-politiska enheten. Jag driver sådant våra samarbetspartners vill att vi
ska genomföra utifrån de behov de fackliga och politiska organisationerna har i
sina led. Våra 80 stycken medlemsorganisationer är bland annat LO, IF Metall,
andra fackförbund samt Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, SSU och Ung
Vänster, säger Cristian.
På abf.se/goteborg hittar man ABF:s
kursprogram. Där kan man hitta kurser inom keramik, konst, humaniora
och samhälle, musik, språk, hantverk
samt dans.
På fackligutbildning.se hittar man de
tvärfackliga utbildningar som finns för
medlemmar och förtroendevalda i Göteborg. Det är just inom fackliga studier
som IF Metall och ABF Göteborg har
sitt störst samarbete. Att bilda fackets
medlemmar så fler vet om sina rättigheter på arbetsplatsen men även i samhället. Något som även behövs i framtiden.
– Vårt samarbete är bra och fruktbart.
Vi ser en ljus framtid med än mer verksamhet.
Text: Kristofer Bergman

Christina Tranberg packar skruvar och har varit med sen uppstarten av verksamheten
hos Arvid Nilsson. Cristina Tycker att det är viktigt med arbete och hon är glad att den
möjligheten finns. Hon trivs med sina arbetsuppgifter och tillägger att växla mellan
sittande och stående jobb underlättar jättemycket för henne.
MEDLEMSMAGASIN 1/2019 IF METALL GÖTEBORG
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Fakta Samhall

]

IF Metall Göteborg har idag nästan 600 medlemmar på Samhall.
Under de sista 15 åren har Samhalls verksamhet totalt förändrats, från att all tillverkning
skett på 10-talet egna produktionsenheter till att bara finnas i inbyggd verksamhet ute hos
ett 40-tal kunder i regionen.
En anställning på Samhall är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Anställningen regleras i ett
särskilt tvärfackligt kollektivavtal och bland annat gäller inte Lagen om Anställningsskydd
(LAS).

Annette Svensson tycker att arbete är roligt och meningsfullt.
- Det fungerar bättre än tidigare när vi var i egna lokaler.
Annette jobbar heltid och under sitt arbetspass får hon hjälp av sin arbetskamrat som ledsagare.
14
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Vi har ett ansvar
gentemot trotjänare
I takt med att vi blir äldre blir det allt svårare att klara av samma tunga
arbetsbelastning och hänga med i det snabba produktionstempot.
Om vi därtill lägger på tuffa rationaliseringar och bemanningsreduceringskrav, blir det ännu svårare för våra åldrande fabriksarbetare att klara av sitt arbete i produktionen.
Så hur ska vi bemöta ett sådant problem? Det är en av knäckfrågorna som
man brottas med på Volvo Cars i Torslanda. Omkring 150 personer, vilket
motsvarar i storleksordningen ett medelstort företag, klarar i dagsläget inte av
sitt ordinarie arbete och är i någon form
av rehabiliteringsåtgärd.
– Under ett flertal år har vi diskuterat
med företaget om vad vi kan göra för att
våra trotjänare ska kunna arbeta fram
till pension, berättar Adrian Avdullahu
som är huvudskyddsombud på Volvo
Verkstadsklubb.
Det finns inte en enkel lösning på problemet, utan det krävs att flera olika
delar faller på plats om man ska kunna
hantera frågan på ett bra sätt. En del
kan vara att se över den interna rörligheten så när det blir ett jobb ledigt som
passar trotjänare så ska det riktas i första hand till de individer som har störst
behov inte en relativt nyanställd.
En annan del är att se över köpta tjänster. Under senare tid har vi börjat plocka
tillbaks jobb från underleverantörer och
se över olika typer av justeringsjobb
som idag utförs av bemanningsföretag.
Alltsammans ska kokas ner till en strategi för att skapa jobb för trotjänare i
framtiden.
– Vi har diskuterat frågor som insourcing, internrörlighet, seniorbalanser
och en typ av personalpool likt den
som fanns på tjänstemannasidan, ett
så kallat RCC (Resource & Competence Center). Under en tid har vi bedrivit
ett projekt med trotjänare som visat sig
framgångsrikt och nu landat i att vi slår
ihop det med det befintliga RCC, förklarar Adrian.
Men Adrian tycker det är viktigt att

påpeka hur arbetet med att förbättra
arbetsmiljön och ergonomin på samtliga arbetsplatser måste prioriteras. Ett
projekt i syfte att hitta arbetsplatser åt
medarbetare som av olika anledningar
inte klarar av linebunden produktion
bevisar egentligen vikten av arbetsmiljöarbetet.
Verkstadsklubben är väldigt nöjd med
hur det fungerat.
– Det här har varit en medveten, riktad utbildningssatsning. Det vi ser är
ett mätbart och positivt resultat, både
för deltagarna och för fackföreningen
som helhet. Facket behöver fler tjejer
som tar plats och är med och utvecklar
det fackliga arbetet. konstaterar Danne
Karlberg, ansvarig för utbildningsverksamheten.
Han pekar på att måluppfyllnaden i
projektet har varit väldigt god. Flera av
deltagarna har idag förändrade fackliga
uppdrag med större ansvarsområden,
ett par har fått uppdrag i klubbens utbildningskommitté, andra är valda till
den lokala gruppstyrelse och minst en
är nu beredd att ta ett politiskt uppdrag.
Text:
Michael
Blohm

Nu fortsätter vi jobbet
för ett starkare samhället och ett tryggare
Sverige
Vi har samlat oss, över blockgränserna, för att värna demokratin och
utveckla landet. Sverige har valt en
annan väg än många europeiska
länder och det är historiskt.
Välfärd, jobb och klimat är tydliga
prioriteringar i regeringens politik
denna mandatperiod.
Sverige har en socialdemokratiskt
ledd regering. Nu kan vi äntligen ta
nya tag: Jobben ska bli fler, pensionärerna ska få bättre ekonomi och
klimatutsläppen ska minskas. Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare. Tryggheten ska öka
och brottsligheten bekämpas.
  
Jag förstår att det för oss IF
Metallare måste framstå som att
längden på regeringsbildningen
tyder på ett politiskt misslyckande
men jag skulle snarare vilja påstå
att den långa processen visar att vi
har ett robust demokratiskt system
som levererar och ska värnas.
Vilka är då de viktigaste nedslag
i överenskommelsen med MP, C
och L?
För oss socialdemokrater är prioriteringarna tydliga:
- Välfärden får stora resurser. Inom
skola och sjukvård görs viktiga
reformer och pensionärer får bättre
ekonomi
- Vi gör stora insatser för att jobben ska bli fler och trygga
- Ge parterna ytterligare 1,5 år att
lämna förslag på moderniserad arbetsrätt, arbetet har hittills pågått
under ett år mellan parterna som
nu kan fortsätta.
För mig ger detta
framtidstro och
arbetslust.

Mattias Jonsson (S)
riksdagsledamot och IF Metallare
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JÄMSTÄLLDHET
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Ledarskapsutbildning för
förtroendevalda på SKF
I lite mer än ett år så har förtroendevalda kvinnor på SKF träffats och gått
en ledarskapsutbildning.

Utbildningen startades upp som ett
verktyg i att öka representationen och
det kvalitativa jämställdhetsarbetet

inom den fackliga organisationen.
Tanken med utbildningen är att motivera och höja kunskapen hos de förtroendevalda kvinnorna på företaget, men
också för att väcka intresset hos fler att
ta på sig ett fackligt uppdrag.
Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan SKFs Verkstadsklubbs
JäMå-grupp (jämställdhet och mångfald), klubbstyrelsen och avdelningens
studiekommitté.
Deltagarna har också haft stor påverkan på innehållet i utbildningen som
har skräddarsytts utefter deras behov
och önskemål.
Med jämna mellanrum har deltagarna
träffats under heldagar för att lära sig
mer om ämnen som retorik, härskartekniker, jämställdhet- och mångfald &
kvinnligt ledarskap i mansdominerade
branscher.
På det senaste utbildningstillfället var
förbundsordförande Marie Nilsson inbjuden för att prata om sin resa från
medlem till förbundsordförande och
sina upplevelser om hur hon bemöts och
har bemötts som kvinna i sina roller.
Under eftermiddagen kom Fanny
Högrell, som är med och driver JäMåfrågorna centralt, för att prata om hur
vi som förtroendevalda kan påverka
maktstrukturer och normer inom vår
egen organisation.
Tanken är sedan att utbildningen ska
leva vidare i form av ett kvinnligt nätverk på företaget där förtroendevalda
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kvinnliga
kvinnor kan träffas och diskutera aktuella frågor och stötta varandra i det
fackliga arbetet.
En av de som gått utbildningen är
Skyddsombudet och gruppstyrelseledamoten Hanna Lust.
Hur skulle du sammanfatta utbildningen?
Jag tycker det har varit väldigt intressanta ämnen och bra föreläsare. Sen

har det också varit kul och lärorikt att
träffa alla tjejerna i den här gruppen
och höra om hur det fungerar på andra
avdelningar inom företaget.
Upplever du att synen på jämställdhet
har förändrats under de senaste åren?
Jag upplever att det blivit mer på tapeten nu i samband med #metoo.
Fler vågar säga ifrån och uppmärksamma problem.

Vad behöver facket arbeta med framåt
för att uppnå målen i handlingslinjerna?
Det är viktigt att vi tänker på att involvera de kvinnor som blir förtroendevalda, att de får uppdrag, ansvar och
känner delaktighet.

Text: John Strömqvist
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FÖRSÄKRINGAR
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Juristförsäkringen
håller din rygg fri
Det har de senaste åren blivit allt
dyrare att anlita en jurist när man
behöver det och sällan har man heller
känt att man har haft möjlighet
till att någon hjälper en rättsligt om
man inte verkligen behöver det.
IF Metall har uppmärksammat att medlemmar ofta kommer i kläm gällande
juridiska frågor i olika former. Man har
lyssnat till medlemmarnas önskan och
nu tillsammans med Folksam jobbat
fram en försäkring som täcker dig som
medlem om det skulle vara så att du
skulle behöva använda dig av en jurist.
Det är Familjens Jurist som tar hand om
allt för oss inom IF Metall i denna försäkring. Man ringer Folksam och dem
kommer smidigt boka upp en telefontid
hos en av de 400 jurister som jobbar hos
Familjens Jurist. Detta så du aldrig behöver ta ledigt från jobbet för att träffa
en jurist. Man kan givetvis träffa dem
fysiskt om man önskar det.
I försäkringen så kommer det ingå 15
timmar juridisk rådgivning och upprättande av nödvändiga dokument. Om
man behöver gå till rättegång så gäller
det för rättegångskostnader upp till
2 miljoner kronor, för en självrisk på
3000 kr.
Vad innehåller den här nya försäkringen?
Du kanske nyligen har flyttat ihop med
någon ny kärlek, då kan man skriva
samboavtal eller du kanske precis har
insett att den där kärleken kanske inte
fungerade, då kan man få hjälp med en
bodelning.
18
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De kan hjälpa till med det mesta gällande familjen. Allt från testamente, arvstvister, bouppteckning, migrationshjälp
eller kanske grannen bråkar för mycket
med dig. Till om du får problem med
saker du köpt som sedan inte fungerar
som det ska och man inte får tillbaka
sina pengar, eller om Försäkringskassan ger avslag på sjukpenningen.
De kan även hjälpa dig om du behöver
ett bygglov till huset eller du kanske
skall ta in en hantverkare och vill skriva ett avtal med dem så att det står rätt
siffror på slutfakturan.
Text: Richard Malm
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Bowlingturnering
År 2018 har nått sin ända och som en
bra avrundning på året så avslutades det med den sista aktiviteten av
ungdomskommittén. Det var den 14
december och medlemmarna började
komma innanför dörrarna till Strike &
Co med vinnarglöd i ögonen.

Det är ditt val!
Karl Marx skrev en gång att ett spöke går
runt i Europa. En passande beskrivning för
den tid som var då. Ett spöke som vandrade från land till land, med stor påverkan
på den då rådande samhällsordningen,
och som skrämde slag på dåtidens makthavare.
Symboliken med vår egen situation idag
är slående, men med skillnaden att det nu
handlar om extremister och nationalister.
Land efter land inom EU:s gränser faller
för högerpopulismen. Därför är det oerhört glädjande att vi i Sverige har valt en
annan väg och att vi har en socialdemokratisk ledd regering på plats.
Nu riktas blickarna mot nästa val, valet
till Europaparlamentet. Söndagen den 26
maj öppnar vallokalerna och vi ska välja våra ledamöter för de kommande fem
åren. Detta är ett oerhört viktigt val, tro
inget annat.
De borgerliga och de högerextrema partierna är i majoritet i Europaparlamentet
och just nu mobiliserar dessa arbetar-

Strax efter kl.18 började samtliga att
bowla och det lag med bäst serie skulle
bli dem som tar hem segern och priset.
Många käglor föll under spelets gång
och så även ett flertal strikar. Efter spelet så gick sällskapet av medlemmar upp
en våning där de fick njuta av ett välförtjänt julbord.
Efter julbordet så träffades
samtliga deltagare i en samlingssal och vinnarna presenterades. Vinnare blev Abdulsalam
Edris och Mohammed Ali från
företaget Powerpipe Systems
AB samt Mikael Lundqvist och
Niklas Persson från Preem AB
som tog emot vinsten.
I samlingssalen passade ungdomskommittén på att presentera den nya studiekatalog och
delade ut den till medlemmarna. Flera av deltagarna ville di-

[
fientliga partier för att få ännu mer makt
och inflytande. Därför är det oerhört viktigt att du använder din rösträtt och röstar
på ett parti som står på metallarbetarnas
sida. Det finns bara ett sådant parti och
det är Socialdemokraterna.
När vi socialdemokrater vill skapa ett socialt och mera rättvist Europa, med schyssta
villkor, trygghet på arbetsmarknaden, och
rättigheter för vanliga medborgare, då
väljer moderaterna och högerpopulisterna
att ställa sig bredvid och streta emot.
Som ni säkert redan känner till är jag på
väg att lämna Europaparlamentet. Efter 10
år är det dags för andra att ta vid. Trots
detta har jag inte för avsikt att ligga på
latsidan, tvärtom. Jag är fast besluten att
bidra med så mycket jag kan under valrörelsen, men också efter valet. För vi står
vid ett vägskäl och det stundande EU-valet kommer i mångt och mycket att handla
om grundläggande värderingar, om vilket
Europa vi vill se framöver.

rekt skriva in sig till nästa aktivitet som
ungdomskommittén arrangerar.
Bowlingturneringen uppskattade jag
väldigt mycket. Jag skulle dock gärna
vilja att det varade mycket längre, sade
Tony Velic från NKC.
Text: Peter Tilander

RAPPORT FRÅN BRYSSEL

]

När populister och extremister vill se EU
söndras och slutligen upplösas är våra
ledord att istället utveckla och förbättra.
Men för att kunna göra detta måste så
många som möjligt vara med och bidra.
Därför hoppas jag att vi ses i valstugor och
ute på arbetsplatser framöver men självklart också den 26 maj. Varje röst är lika
viktig och det är ditt val.

Olle Ludvigsson

(S) europaparlamentariker
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Vill skapa trygghet för
unga på nätet
Vad utsätts våra barn för på nätet och i sociala medier?
Det var många som fick sig en rejäl tankeställare när Volvo
Verkstadsklubbs utbildningskommitté anordnade ett
seminarium på temat Grooming.
Gisella Snow och Tina Söderholm, från
stiftelsen Säkra varje unge, höll en gripande och intressant föreläsning om
barnens utsatthet på nätet och våra
ungdomars internetanvändande. Men
inte minst på temat Gromning.
Gromning är ett svårt och känsligt
ämne för både vuxna och barn att prata
om. I takt med utvecklingen av sociala
medier och exponeringen av näthat och
möten med illvilliga människor som
drabbar våra barn och ungdomar dagligen är det otroligt viktigt att vi lär av
varandra och tar vårt ansvar för att förhindra det i den mån vi kan.
– Sverige är ett av de säkraste länderna
i världen för barn. När de ska lära sig
simma spänner vi fast frigolit, simdynor
och flytvästar och vi släpper inte ögonen
från barnen innan de lärt sig simma ordentligt, samma när vi lär våra barn
att cykla. Det är stödhjul och
vimplar och sä-

kerhetspinnar innan vi släpper taget.
Dom lär sig trafikvett innan vi släpper
ut dom i trafiken.
– Vi måste ha samma säkerhetstänk när
det gäller internet och sociala medier. Vi
kan inte sätta en dator eller ipad i knät
på våra sexåringar och tro de kan skydda sig mot övergrepp, menar Tina och
Gisella.
– Övergrepp sker i hemlighet. Så vi
försöker förklara att det finns bra hemligheter och dåliga hemligheter. Bra
då pirrar det i magen och man är glad.
Dåliga hemligheter skapar oro och ont i
magen. Då vill vi uppmana att barn som
känner så ska prata med sina föräldrar.
Dyster bild
Under dagen fick vi nog alla en aha-upplevelse då vi fick en liten inblick i hur det
är vara ung i dagens mediavärld och vad
de dagligen utsätts för via Instagram
och snapchat med mera.
Det är helt enkelt mycket värre än
många av oss kanske vågat föreställa
sig. Statistiken för hur många som utsätts för näthat och gromning är ganska
dyster, men än värre är hur många vi
inte ser eller uppfattar.
Förstå barnens internetvanor
– Vi kan inte blunda och hoppas att
problemen försvinner av sig själv, det
kommer de inte att göra, så därför
är det bra med lite tips och idéer
om hur vi ska bemöta det, berättar
Tina.
Prata med ungdomarna, lär av
varandra och försök att ta del av
och förstå ditt barns internetvanor, det kan vara ett sätt att göra
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det lite säkrare.
– Men det är även viktigt att vi förstå
hur förövarna tänker, och hur de använder sig av all information som sprids på
nätet som vi kanske inte tror att andra
ser.
– Datorer och smartphones lämnar spår
och information som blir ett verktyg för
näthatare och pedofiler för att manipulera våra barn eller att hota dem till
göra saker mot sin vilja.
De som gromar har både metoder och
tålamod att kunna knyta barnen till sig
tills de inte känner att de har någon annan utväg, dessutom handlar det ofta
om ett flertal barn som kontaktas samtidigt.
Uppmärksamma skadebeteende
I andra fall kan det handla om grupptryck som sker på nätet, i form av utmaningar som blir rent skadliga.
– Ett skadligt beteende kan för unga
upplevas normalt om du exponeras för
det i högre utsträckning. Det är därför
jätteviktigt att vi pratar och resonerar med våra barn på ett sätt som inte
skrämmer eller fördummar. Sen är det
även viktigt veta, om det sker övergrepp
i synnerhet mot ett barn har vi en skyldighet att agera och anmäla det till polisen.
Av reflektionerna i gruppen, märker vi
att detta är ett ämne som berör. Vi kommer säkerligen att ha anledning att bjuda in till ett liknande seminarium igen
framöver.

Text: Michael Blohm

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet
att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och
gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.
Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets
rättigheter, Barnkonventionen.
Om det här är något som väckt ditt intresse och du vill veta mer, så kan du besöka hemsidan
www.sakravarjeunge.se

Vad tyckte deltagarna?
– Jag är överraskad över hur mycket övergrepp som sker på nätet,
säger Robert Sakip som har två pojkar på 8 och 12 år.
Goran Cankulovski har tre barn i åldrarna 3,5/10/14 år.
– Jag visste ju att det händer saker på nätet men det är svårt att
prata om. Nu har vi fått lite tips på vad vi ska tänka på, säger han.

Katarina Krans.
– Jag tycker föreläsarna sydde ihop dagen på ett bra sätt. Inte
minst hur vi fick en insyn i vardagen för hur både unga tjejer och
killar har det idag. Vilken värld vi lever i. Jag har två söner på 12
och 17 år som är mycket ute på nätet. Det är skrämmande att se
hur vuxna kan manipulera våra barn.

Josefin Karlbom och Emelie Ring tyckte det var en lärorik dag.
– Jag har inga egna barn, men det här är ändå viktigt att ta del av,
säger Josefin.
– Det var mycket som jag inte visste, säger Emelie. Men det är
skrämmande att det drabbar barn i så tidig ålder, men barnen är
ju ute på nätet mycket tidigare än vad vi var.
MEDLEMSMAGASIN 1/2019 IF METALL GÖTEBORG
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Vilket parti som helst kan kalla sig ”arbetareparti”. Inget hindrar det.
Sedan 2000-talet finns det tre partier i riksdagen som använt eller
använder den beskrivningen av sig själva, men är de verkligen
arbetarepartier alla tre?

Falskspel och sanningar i kampen
om att vara arbetarnas parti
Arbetarna är många. Väldigt många.
LO har närmare en och en halv miljon
medlemmar. Dessutom har en mycket
stor andel av Sveriges fler än 2,2 miljoner pensionärer arbetarbakgrund.
Att de politiska partierna vill locka
dem till sig är lätt att förstå. Det blir
många röster. Därför ger det politisk
styrka att vara ett arbetareparti.

Partiet bildades av arbetare för arbetare. Socialdemokraterna gick i första
ledet för mycket stora förändringar av
det svenska samhället. Lika rösträtt för
alla var en av de första och största. Att
bygga det svenska Folkhemmet var ett
socialdemokratiskt framtidsprojekt som
blev verklighet. Välfärdssamhället var
ett annat.

Först ut att använda begreppet var Socialdemokraterna. Partiet bildades 1889
och fick namnet Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. 130 år senare
gäller fortfarande samma namn, men av
praktiska skäl är kortformen vanligast.

Socialdemokraterna är utan tvekan
”originalet” som arbetareparti i Sverige.
Moderaterna kopierade
Första gången ett parti på högerkanten
lade beslag på begreppet var 2006. De
Nya Moderaterna gick till val som Sveriges arbetarparti. Kopian var mycket
lik originalet. Många såg aldrig att ett
”e” hade plockats bort och att Moderaterna marknadsförde sig som ett parti
för alla som ”arbetar”, alltså inte för
alla ”arbetare”. Satsningen blev framgångsrik. Antalet LO-medlemmar som
röstade moderat ökade kraftigt.
Vad som hände sedan är väl känt. För
många arbetare blev löftena från M:s
valkampanj bara falskspel. De fick betala dyrt för förändringar av bland annat
sjukpenning, arbetsmiljö och a-kassa
under åtta år av Moderatledda regeringar.

Daniel Färm
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SD kopierade också
2014 sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson: ”Vi är ett bättre
arbetarparti än deras gamla”. Tre år senare lanserade de sig som ”Arbetarpar-

tiet – på riktigt”. De skulle driva arbetarvänlig politik och värna den svenska
modellen. De skulle heller inte vara ett
höger- eller vänsterparti.
Även deras kampanj blev framgångsrik.
De blev näst största parti bland LO:s
medlemmar i valet 2018.
Men hur mycket arbetareparti är Sverigedemokraterna egentligen?
Tankesmedjan Tiden har granskat hur
partiet agerade i riksdagen 2014–2018
i frågor som handlade om arbetsmarknaden.
Bland SD:s ståndpunkter fanns sämre
anställningstrygghet, fler tillfälliga anställningar, nej till kvotering för att göra
arbetslivet mer jämställt, statlig a-kassa
som försvagar facken med mera.
Utspelet om arbetarvänlig politik var i
praktiken bara falskspel.
Dessutom har Jimmie Åkesson gång på
gång sagt att ha ser sitt parti som en del
av ett nytt konservativt block i svensk
politik tillsammans med Moderaterna
och Kristdemokraterna. Det rimmar
illa med tidigare påståenden om att inte
vara ett höger- eller vänsterparti.
Fritt fram
Som synes är det fritt fram. Vilket parti
som helst får kalla sig ”arbetareparti”,
även om politiken faktiskt är arbetarfientlig.
Men om man ändå definierar vad ett arbetareparti är, vad ingår då begreppet?
– Det är ett parti som känner till och
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sätter att det finns arbetare. Men
vad är en arbetare idag? Historiskt
sett hörde arbetarna till de sämst
betalda.
– Bilbyggarna som jobbar natt på
Volvo tjänar 42 000 kronor i månaden, konstaterar Mikael Sällström.
– Många tjänstemän tjänar mindre
än bilbyggare, men upplever ändå
att de statusmässigt är på en högre
nivå.
Uppdelning mindre viktig
– Utvecklingen går i en riktning
där uppdelningar mellan arbetare
och tjänstemän minskar i betydelse, säger Daniel Färm. Kunskapsinnehållet blir större och större i så
gott som alla yrken.
Historiskt sett var arbetarnas yrken hårt styrda och arbetsinnehållet var litet. Där pekar utvecklingen inom en stor av industrin mot
större ansvar och mer eget inflytande. Inom vissa delar av tjänstemannasektorn händer motsatsen.
Handläggare på myndigheter som
exempelvis
Försäkringskassan,
Arbetsförmedling och Kronofogdemyndigheten ser hur detaljstyrningen ökar och det egna inflytandet minskar.

förstår vad som händer inom och kring
den arbetande befolkningen, svarar
Mikael Sällström som är avdelningsordförande i IF Metall Göteborg.
– Det är ett parti med idéer om hur man
kan komma tillrätta med brister och fel
i arbetslivet och i samhället i stort, och
som har en vision om hur samhället ska
bli i framtiden.

Spelplanen förändras
– På sikt kommer vi säkert att få se
en annan uppdelning än arbetare och
tjänstemän, anser Daniel Färm.
Mikael Sällström håller med.
– Facklig styrka finner vi i gemensamma intressen, säger han. Därför ser jag
i en framtid att ett och samma fackförbund, gärna IF Metall, organiserar alla
anställda på svenska industriföretag
med undantag för chefspositioner. Samma princip som finns i starka IG Metall
i Tyskland.
– Men det ligger som sagt i framtiden.
Vi ska inte gräva ner begreppet arbetare ännu för det är en viktig identitetsfråga. Därför behöver vi också ett arbetareparti som i sanning bedriver politik
som är bra för oss arbetare.

Daniel Färm som är chef för Tankesmedjan Tiden har samma idébild.
– Att sträva efter så små klyftor som
möjligt är också bärande för ett arbetareparti, anser han.
– Dessutom ser jag att ett arbetareparti strävar efter jämlika möjligheter för
både arbetare och andra att utvecklas
som individer. Alla ska få möjligheter
att förverkliga sina livsdrömmar.
Arbetare för 42 000/månad
Framgång för ett arbetareparti förut-

Mikael Sällström
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Jag är en industriarbetare
i politiken
– Varje gång som jag har pratat inför
människor, deltagit i en paneldebatt
eller på något sätt representerat mitt
parti i det offentliga rummet har jag
utgått ifrån att vem jag är. En industriarbetare från ”Kulan”. Jag känner mig
trygg i den rollen att båda kunna känna människorna i min närhet och även
bli igenkänd av dem. Jag brukar skryta
att jag vet vad det betyder att vara en
skiftarbetare och mycket mer. Vi som är
löntagare och arbetare måste hålla ihop
och försvara våra rättigheter och visa
motparten att vi kan göra det. Står vi
inte själva för våra rättigheter kommer
ingen annan göra det åt oss, säger Ali
Moeeni som är kommunfullmäktigeledamot för Socialdemokraterna i Göteborg och IF Metallare.
IF Metall har en tradition att skola och
backa upp människor som tar steget att
bli politisk aktiva. Detta är en viktig
del av den fackliga kampen för bättre
villkor för våra medlemmar. Att lyfta
industriarbetarnas villkor i de politiska
rummen. Därför är den facklig/politiska
samverkan jätteviktigt för Ali.
– Vad kan en göra med opolitiska fackförbund när fackliga rättigheter kan
undanröjas med ett klubbslag i riksdagen? Det är inte fackförbunden som
stiftar lagarna, det görs av de politiska
partierna. En stark fackförening måste
ha ett starkt inflytande över den lagstiftande makten, säger Ali.
Ali jobbar på SKF och är gruppordförande för en av de åtta lokala grupper,
så kallade Gruppstyrelsen D2 Rullar
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samt sitter som ledamot i SKF:s verkstadsklubbs styrelse och ersättare i
representantskapet för avdelning 36 i
Göteborg. Ali har även varit ordförande
för SKF Socialdemokratiska fackklubb
under många år. Något som Ali burit
med sig under hela sin tid som politiker,
bakgrunden som industriarbetare och
fackligt aktiv.
– Enligt min mening är varje människa
fri att själv välja om man vill engagera
sig politiskt eller inte och i vilket parti.
Jag har valt Socialdemokraterna. Detta
val har jag gjort tack vare min ställning
i samhälle som en industriarbetare.
Detta i relation till vilka politiska partier som har en gynnsammare politisk
agenda som omfattar mina behov som
en arbetare och en löntagare, menar Ali.
Varför Ali engagerar sig politiskt är för
honom enkelt. Det handlar om de vardagliga sakerna som påverkar oss alla.
– För att kunna påverka det som pågår runtomkring oss. För mig handlar
allt om politik, barnens dagis och skolan, gatubelysningen framför bostäderna som är ur funktion, hur jag kan ta
mig till jobbet och mycket annat. Dessa
problem kommer inte att lösa sig av sig
själva om jag sitter passivt. När jag var
ordförande i Angereds stadsdelsnämnd
kände jag att jag gjorde stor skillnad för
medborgarna, säger Ali.
Idag sitter Ali i kommunfullmäktige
och i Fastighetsnämnden som ledamot.
Efter valet i september så har Göteborg
fått ett skifte och Alliansen är det som

styr staden med deras budget, efter en
rad skeden som resulterat i att Socialdemokraterna inte länge har ordförandeposten i till exempel kommunstyrelsen.
Den posten innehas idag av en moderat.
Det ser Ali på med oro inför framtiden.
– Hoten som jag ser är inte enbart inriktad mot våra medlemmar. Det kommer
bli betydligt sämre för de allra flesta
som är i behov av de kommunala tjänsterna. Alliansen i Göteborg har en nedskärningsbudget, det kommer blir mindre av allt för de som är mest i behov av
välfärdstjänsterna.
Men vi ger oss inte i första taget,
avslutar Ali Moeeni med.
Text: Kristofer Bergman
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Uppdatering från
Försäkringsprojektet
Det har hänt mycket sen sist vi intervjuade Richard Malm gällande hans arbete med försäkringsprojekt som drog
i gång ordentligt i början av november.
I mitten av januari hade Richard nått
200 medlemmar som fått hjälp och samtal gällande försäkringar.
Det är otroligt uppskattat av våra medlemmar runt om i Göteborg. Härligt att
kunna med både ett avslappnat sätt och
lite humor förklara våra försäkringar
på ett sätt så att alla förstår.
Det har under dessa månader verkligen
vart ett fullt schema för Richard, ibland
upp till 3 företag per dag. Allt från små
arbetsplatser som smeder hos juvelerare och sömmerskor till företag som jobbar med saker som ska upp i rymden.
Många vet inte riktigt vad de vill veta
när dem sätter sig med mig och det brukar alltid vara lite roligt att höra att
medlemmar blir så glada när jag säger
att jag kör igenom allting så dem inte
behöver veta vad som behövs, säger Richard Malm.
Det finns många bra samtal jag haft
nu och det är alltid en härlig känsla att
hjälpa medlemmar med någonting som
de har så lite kunskap om. Jag vet att
försäkringar är svårt och många tycker
det är super tråkigt, men jag tror också
det är där jag kan göra skillnad. Jag gör
det lättförståeligt och ser till att berätta
om sakerna på ett sätt som kanske är
lite mer lätt tillgängligt för många. Pratar alltid utifrån den enskilda medlem-

mens familjeförutsättningar, berättar
Richard.
Är det IF Metall eller ett försäkringsbolag som kommer, är en fråga som kan
dyka upp när ett försäkringsbesök planeras in.
Jag tycker också det är väldigt viktigt
att säga att jag inte är ute och säljer
försäkringar utan tittar bara på utifrån
vad vi rekommenderar just den enskilda
medlemmen så att de har ett bra försäkringspaket som täcker deras behov.
Ett försäkringsuppsökeri består av
många möten med medlemmar som har
olika behov och förutsättning. Det finns
många som missat att anmäla in till
försäkringsbolaget eller så kanske man
inte känner till att en specifik händelse
täcks av försäkringen. Richard har lyckats hjälpa många att anmäla in gamla
skador, föräldrapenningtillägg med
mera.
Ja alltså det finns olika typer av lyckade samtal. Att kunna hjälpa någons
make/maka när deras käraste gått bort
är ju både totalt fruktansvärt men också väldigt upplyftande. För att i all den
sorgen kunna åtminstone hjälpa till så
att personen kan få hjälp att ansöka om
alla pengar i våra försäkringar och pension så dem kan bo kvar i huset. Det ger
ändå en riktigt bra känsla.
Men även att hjälpa dem som har vart
sjukskrivna ett längre tag att få ut
pengar både genom AGS (AFA Försäkring) och Sjuk och Efterlevande (Folksam). Jag hade faktiskt ett samtal för

några veckor sedan med en man som
hade vart sjukskriven i drygt 20 månader. Han kommer troligen få ut en drygt
60 000 kronor. Det är ju alltid trevligt
att kunna hjälpa till i den typen av fall.
Jag har även upptäckt flera medlemmar
där vår avtalspension inte betalts ut
och det kan ju innebära väldigt mycket pengar om företaget inte betalt ut på
flera år. Så det gäller att man kollar när
man får utskick från Fora eller loggar in
på Fora.se och tittar, avslutar Richard.
Richard kommer fortsatt hjälpa medlemmar med Pension och Försäkringar
under våren. Om ni är intresserade av
att Richard kommet ut till er arbetsplats, så kan ni alltid höra av er till avdelningen och boka in ett besök.
Text: Karl-Henrik Rosberg
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[

AVDELNINGEN

]

Erfarenhetsutbyte
viktig del på Klubbordförandekonferensen
Årets Ordförandekonferens samlade
mer än 80 representanter från nästan
50 av avdelningens klubbar. Under två
dagar fick deltagarna ta del av information från avdelningen och förbundet samtidigt fick de möjlighet att byta
erfarenheter med fackliga kollegor.
Uddevalla bjöd på ett strålande vinter
väder, på halkiga vintervägar tog sig
deltagarna från Göteborg. Representanter från klubbarna, både nya och gamla
fackliga rävar tar vara på den här möjligheten att träffas. Kontakter återupptas och nya etableras.
Nyttigt att lära känna andra
förtroendevalda och byta erfarenheter. Detta är fjärde
gången för mig, säger en nöjd
Tomas Shehadeh, representant från klubben på RUAG
Space.
Konferensen innehöll tre seminarier med aktuell, viktig information och nyttig kunskap;
Facklig organisering, Ordning
och reda på arbetsmarknaden
och information om nya Juristförsäkringen.
Seminarierna tycker många av
deltagarna är ett trevligt sätt
att få kortare information och
introduktion till flera olika frågor.
Här får vi direkt och mer djupgående information. Det finns
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möjligt att ställa frågor till de som har
kunskap, säger Rickard Hellberg ordförande på Cramo.
Seminariet med Ewa-Maria van der
Kwast från Familjens Jurist var särskilt
uppskattat. Hon informerade lättsamt
och riktigt roligt om den nya Juristförsäkringen som erbjuds medlemmarna
från den 1 april.
Ett mycket bra och intressant seminarium om möjligheterna till juridisk
rådgivning. Jag ska teckna försäkringen och upprätta ett testamente snarast,

säger Agneta Olsson från klubben på
Nolato.
Förbundets avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä var inbjudan till konferensen. Han berörde några olika saker
i sitt anförande. Tyngdpunkten låg på
en genomgång av lönebildningen och IF
Metalls lönepolitiska utredning.
Inledningsvis var Veli-Pekka naturligtvis tvungen att kommentera regeringsbildningen. Statministeromröstningen
och valet av Stefan Löfven som stats-

minister som ägde rum samma dag.
Han betonade för klubbarna, att den
omdiskuterade överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Centern och Liberalerna faktiskt är en
kompromiss.
Moderater och Kristdemokrater hade
flera färdiga förslag som kunde ha inneburit stora försämringar för oss, den
här överenskommelsen har gett oss tid.
Den innehåller faktiskt också en hel del
möjligheter.

Text: Carina Cajander

Rickard Hellberg och Tomas Shehadeh
utbyter erfarenheter.

Agneta Olsson från klubben på Nolato.

Ewa-Maria Van der Kwast från familjens
jurist pratar om den nya juristförsäkringen.

Veli-Pekka Säikkälä pratar om lönebildningen.
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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
17
17
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24

23-25 april
24-25 april
24-26 april
2 maj
2 maj
6-8 maj
6-8 maj
9-10 maj
10 maj
10 maj
13-15 maj
13-15 maj
15-16 maj
20-22 maj
20-22 maj
20-22 maj
21 maj
21-22 maj
23 maj
28 maj
28 maj
3-5 juni
3-5 juni
4-5 juni
11-13 juni
15 juni

Jämställd för medlemmar
OM Feminism
Lagar och avtal för medlemmar
Min pension
Blivande förälder
Medlem 55+
Vår trygghet
Facket och politiken en verktygslåda
Facklig introduktion
Facklig introduktion
Medlem i facket
Vilket samhälle vill jag ha?
OM Samhället
Fackets försäkringar för medlemmar
Medlem 55+
Medlem i facket på lätt svenska
Facklig introduktion
OM Främlingsfientlighet
Läs för mig pappa!
Facklig introduktion
Konsumenträtt och privatekonomi
Vilket samhälle vill jag ha?
Medlem i facket
OM Facket
Medlem 55+
Fotboll

AM
MU30
MU
AM
AM
AM
AM
AM
MU
MU
MU
AM
MU30
MU
AM
MU
MU
MU30
AMM
MU
AM
AM
MU
MU30
AM
AM

SKF
VFHS
SKF
SKF
SKF
Mölndal
SKF
SKF
SKF
Mölndal
Mölndal
Kungälv
VFHS
SKF
L:Brattön
SKF
Härryda
VFHS
Kungälv
SKF
SKF
SKF
L:Brattön
VFHS
L:Brattön
Göteborg

15 mars
21 mars
15 mars
22 mars
22 mars
29 mars
29 mars
29 mars
29 mars
29 mars
5 april
5 april
11 april
12 april
12 april
12 april
12 april
17 april
12 april
19 april
19 april
26 april
26 april
29 april
3 maj
3 maj

Medlem 55+
Familjedag med Fisketävling
Fackets försäkringar för medlemmar
Medlem i facket
Medlem i facket
Lagar och avtal för medlemmar
Medlem 55+
Läs för mig pappa!
Facklig introduktion
Påverka din arbetsmiljö
Facklig introduktion

AM
AM
MU
MU
MU
MU
AM
AMM
MU
AM-SO
MU

L:Brattön
Göteborg
SKF
Mölndal
L:Brattön
SKF
L:Brattön
Göteborg
Kungälv
SKF
FH

14 juni
28 juni
28 juni
14 juni
14 juni
9 aug
16 aug
16 aug
16 aug
16 aug
16 aug

SOMMARUPPEHÅLL
35
35
36
36
37
38
38
38
38
38
38

26-28 aug
31 aug
2-4 sep
2-4 sep
9-11 sep
16-18 sep
16-18 sep
19 sep
20 sep
20 sep
20 sep

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 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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[

UNGDOM

]

Ungdomskommitténs aktiviteter
Nu börjar en del av ungdomskommitténs aktiviteter att komma igång och några affischer kommer till att sättas upp
runt om på era arbetsplatser. När man anmäler sig till dessa så kan ni antingen göra detta genom att skicka ett mail
till goteborg@ifmetall.se eller så kan ni kontakta er eventuella klubbs studieorganisatör.
Självförsvar för kvinnor 4-5 april- Detta är en aktivitet som kantas av en praktisk del som kommer att vara
i Kungälv, Rollsbo den 4:e april och ha en teoretisk del den 5:e april.
Fotbollsturnering- Fotboll inomhus på konstgräs i spelhall. Man spelar 5 mot 5 (1 st målvakt och 4 st
utespelare). Vi använder korpens domare och regler. Anmäl både lag och lagledare till goteborg@ifmetall.se.
Håll utkik om närmare information som tid, datum och plats..
Familjedag med fiske- IF Metall bjuder in medlemmar och deras anhöriga till en fiskedag den
31 augusti. Fiskeutrustning tar ni med er själva. IF Metall bjuder på korv med bröd och dricka.
Fiskedamm för de minsta. Anmälan ska innehålla information om antal barn och personer som
kommer att delta.
Text: Peter Tilander

[

MATRUTAN MED MARKKU OHVO

]

Fisksoppa
med kräftor/räkor
Det här är mitt recepttips på en lättlagad och
fantastisk god fisk och skaldjursoppa. (4 pers)
Det här behöver du:

Såhär gör du:

1 gul lök
2 vitlöksklyftor
3 morötter
6 dl vatten
1 dl vitt vin/eller vatten om man så vill
2 st fiskbuljongtärningar
1 pkt (400gr) kräftost
2 dl crème fraiche
400 gr fisk lax el. torsk
2-3 dl skalade räkor/kräftor
lite salt
lite cayennepeppar (ta lite åt gången och
smaka av så att det inte blir för starkt)
samt en dillkvist

Börja med att fräsa morötter, lök och
vitlök tills de får lite färg.
Häll på vatten, vinet och buljongtärningarna och låt koka 7-8 min, späd ev. med
mer vatten om det behövs.
Lägg i osten, crème fraichen och kryddorna och låt koka nån minut till.
Nu är det dags att lägga i fisken och låt
den sjuda så att den blir färdig, det tar
inte många minuter. Avsluta med att
lägga i räkorna/kräftorna och dillen och
smaka av en sista gång. Sen är det bara
att servera och njuta.

Smaklig måltid!
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[

A-KASSAN

]

Så här ansöker du om ersättning från arbetslöshetskassan

2.

1. Anmäl dig första dagen som arbetslös på
Arbetsförmedlingen via deras hemsida eller genom
att besöka dem, detta gäller även dig som avslutat
din anställning på egen begäran.

Ansök om
ersättning på IF Metalls
arbetslöshetskassas hem
sida www.ifmetall.se/akassan. Registrera dig på
Mina sidor med hjälp av e-legitimation (om du saknar
e-legitimation kontaktar du din bank) Genom att använda dig av Mina sidor kan du skicka in de flesta uppgifter
vi behöver för att kunna ta beslut om din ersättning
samt fylla i dina tidrapporter.

3. Anmäl ditt bankkonto
Anmäl vilket konto och vilken bank du
vill ha din ersättning utbetald till på
www.swedbank.se/kontoregister.
4. Skicka in arbetsgivarintyg.
Det är viktigt att vi får in det så snabbt som
möjligt så beställ det helst via arbetsgivarintyg.
nu vilket innebär att din arbetsgivare fyller i
intyget elektroniskt

5. A-kassan går igenom dina handlingar
och kollar om något saknas.

6. Skicka in din tidrapport via Mina sidor,
du kan skicka in den när datumen på rapporten
passerat. A-kassan kan inte ta beslut i ditt ärende
förrän en tidrapport skickats in.

7. A-kassan tar beslut i ditt ärende.
När vi har fått alla intyg som vi behöver och
din första tidrapport så kommer du att få
ett beslut där det framgår om du är berättigad
till ersättning från a-kassan.
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Om du har frågor så välkommen att kontakta din
handläggare:
Dag 1-10
Susanne Karlsson
031-711 00 43
Dag 11-19
Patrik Clintesparr
031-13 44 25
Dag 20-31
Anette Johansson
031-13 57 30

QUIZ!
Fråga 1, Vem blir intervjuad i artikeln
om ”Arbetare parti”?
1, Michael Sällström och Daniel Färm
x, Angelica Teiffel och Ronny Svensson
2, Cristian Delgado
Fråga 2, Vart har If Metall ett jämställdhetsprojekt?
1, Norge
x, Serbien
2, Ryssland
Fråga 3, Vad heter detta numrets
krönikör?
1, Carina Cajander
x, Zaklina Rohman
2, Daniel Kristoffersson
Skicka svaren till goteborg@ifmetall.se
eller skicka ett meddelande till oss på
Facebook (IF Metall Göteborg).
Tävlande måste vara medlem i IF Metall.

[

Tävla och vinn!
Fråga 4, Vilken ny försäkring får IF
Metalls medlemmar erbjudande om
för 30kr/månaden?
1, Hemförsäkring
x, Sjukvård
2, Juristförsäkring
Fråga 5, Följer du oss på Facebook?
1, Ja.
x, Nej.
2, Har inte Facebook.
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Svaren på frågorna hittar du i de olika
artiklarna i magasinet.

Vinnare i Quiz nr 4 2018
Rätt rad:
1.
1
2.
2
3.
1
4.
2
5.
1,X,2

[ FRITID

1:a pris
Heldag på Liseberg med inträde och åkpass för hela familjen (max 2 vuxna och
3 barn)
Caroline Utkovic, Volvo Personvagnar
2:a pris
2 st biobiljetter
Lisbeth Persson, Pensionär
3:e pris
2 st biobiljetter
Inga-Lill Liljeblad, Pensionär

[

Välkommen till Gullholmen

]

FRITID

[ FRITID ]

Foto: Olle Sjöstedt

Foto: Olle Sjöstedt

På vackra Gullholmen ligger anläggningen 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.

]

OM INNEHÅLLET I MAGASINET

Välkommen till Gullholmen

På vackra Gullholmen ligger anläggRestaurang och pub
I anläggningens huvudbyggnad finner du en ningen Gullholmsbaden. Där äger
IF Metall Göteborg, fyra stugor, i en
restaurang med en vacker utsikt mot havet.
fantastisk miljö! Gullholmsbaden är
Där erbjuds god mat till humana priser och perfekt för dig som vill ha det lilla
restaurangen är känd bland annat för sin extra. Stugorna hyrs ut året runt, både
läckra skaldjursbuffé. Under vinterhalvåret veckovis och helger.
finns även en pub öppen vid olika tillfällen.

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.

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.

Information
och bokning

Välkommen till Gullholmen

Information och bokning

På vackra Gullholmen ligger anlägg-

ningen Gullholmsbaden.
Där äger
Är du intresserad av att hyra en stuga, gå in på avdelningens
hemsida
IF Metall
Restaurang och
pubGöteborg, fyra stugor, i en
www.ifmetall.se/goteborg för att hämta en ansökningsblankett.
fantastisk
miljö!
Gullholmsbaden
I anläggningens huvudbyggnad finner du är
perfekt
för dig
som vill ha det lilla
Eller ring avdelningen, telefon 031-774 32
45 för hjälp
och
information.
en restaurang med en vacker utsikt mot

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.

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.

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
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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.

IF Metall Göteborg, Folkets Hus
Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg
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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 Facebooksida eller på vårt Instagramoch Twitterkonto. Det krävs dock att det
inte stannar där, vi behöver medlemmar som
sprider det vidare. Det kan du hjälpa oss
med!
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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.ifmetall.se där
hittar du inte bara nyheter utan även kontaktuppgifter, medlemserbjudande och mycket mer.
Text: Karl-Henrik Rosberg

Hitta oss på Facebook:
IF Metall Göteborg.
Instagram och Twitter:
@ifmetallgbg

Tryck: PR-Offset AB, Mölndal 2019

Följ IF Metall Göteborg i sociala medier

