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Jimmy Faltin
Teknikavtalets förhandlings-
delegation
Viktigaste frågan för mig i 
årets avtalsrörelse är den om 
rätten till den egna fritiden. 
Arbetsgivarna vill inte längre 
betala för att folk offrar sin 
fritid på kvällar och helger. 
Vi måste stå upp mot dem i 
detta.

Roland Antonsson
Gruvavtalets förhandlingsde-
legation
I år känns det viktigt att 
bygga upp förbättringar 
kring beredskapstjänst 
kring omställningsstöd.

Ulf Dahlqvist Edvardsson
Bemanningsavtalets
förhandlingsdelegation
Arbetsmiljön är en viktig 
bit för oss i bemannings-
branschen. Introduktion 
och kontroll av vad vi fått 
skall regleras i avtalet. 
Detta med tanke på hur 
mycket olyckor som händer 
med inhyrda.

Våra kollektivavtal förhandlas om med några års mellanrum och när det görs är vi i en 
avtalsrörelse. Då förhandlas lön och anställningsförhållanden. Under avtalsrörelsen läggs 
grunden för den lokala förhandlingen som sker ute på företagen. För varje avtalsområde 
inom IF Metall finns en delegation som sköter avtalsförhandlingarna inom sitt område. 
Från vår avdelning har vi tre personer som är med vid förhandlingarna. Vi har ställt frå-
gan till dem om vilken fråga som är den viktigaste inom deras avtalsområde?
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MEDLEFORS FOLKHÖGSKOLA

Mötet börjar med en visning av filmen ”Diamantfolket”. En dokumen-
tär av internationellt hyllade Sara Jordenö, om orten där diamantfabri-
ken försvann.

Det handlar om Element Six i Robertsfors, Ingrid Hanke, tidigare klub-
bordförande på företaget kommer och berättar utifrån sitt perspektiv.

Valda ombud har rösträtt och erhåller förlorad arbetsförtjänst.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Pride 2017

Det är viktigt för oss, IF Metall Norra Västerbotten, att stå upp 
för alla människors lika värde genom både ord och handling. I 
praktiken betyder det att vi tar ställning.

IF Metall Norra Västerbotten deltog även i år i Snowpridepara-
den. Vi var ett tiotal personer från avdelningen som iklädda 
IF Metallvästar gick den nya färdvägen från Nordanå till Torget. 
Stämningen var god och uppsluppen.
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Nominerade till avdelningsstyrelsen 

Kontakta alltid avdelningen om 
du har försäkringsfrågor!

Familjens jurist

Som medlem i IF Metall får du
750 kr prisavdrag vid första kon-

sultationstimmen, går att boka 
på nätet och gäller förutom vid 

rättshjälp och rättsskydd.

Begravning - Fonus

Som medlem har du 500 
kr lägre kostnad hos Fonus 

vid begravning och 2 000 kr 
avdrag vid köp av gravsten för 

minst 14 000 kr.

Förmånerna gäller vid beställ-
ning av begravning för alla 
medlemmar, dess partner, 

sambo, barn, barnbarn, sys-
kon, förälder, svärförälder 
samt mor- och farförälder.

Linnea Bergqvist, 
Björkdalsgruvan.
Facklig hjärtefråga:
Anställningstrygghet. Fasta 
anställningar och trygga jobb ger 
människor möjlighet att växa och 
ha kontroll över sitt eget privata 
liv.

Susanne Holmgren, Alimak
Facklig hjärtefråga:
Arbetsorganisation. Om man har 
en bra och fungerande struktur 
på arbetsplatsen blir det en bra 
arbetsmiljö. Det skapar utveckling 
och delaktighet för våra medlem-
mar och möjligheter att styra över 
sin vardag.

Jan Larsson, Rönnskär
Facklig hjärtefråga:
Lika behandling. Alla ska ha 
samma chans att få utvecklas på 
arbetsplatsen och ingen ska känna 
sig utanför oavsett förutsättningar.

Jan Marklund, Metso
Facklig hjärtefråga:
Avtalsfrågor. Det är viktigt att 
skapa förutsättningar för de 
medlemmar som utvecklas i sina 
arbetsuppgifter även får en löneut-
veckling.

Petter Nyström, Metso
Facklig hjärtefråga:
Anställningstrygghet. Jag har job-
bat med ungdomsfrågor rätt länge 
och det är en ständigt återkom-
mande fråga.

Steinar Reis, Rönnskär
Facklig hjärtefråga:
Rättvisa. Fackligt arbete är ett 
givande och tagande och bäst är 
balans mellan arbetsgivare och 
arbetare. Bra arbetsmarknad gör 
Sverige starkare.

Magnus Westerlund, Boliden
Facklig hjärtefråga:
Lika lön, diskriminering och 
jämställdehet. Alla ska känna sig 
välkomna på arbetsplatsen och 
ingen ska känna sig utanför oav-
sett förutsättningar.

Under mars, april och maj kom-
mer avdelningen att förstärkas 
med Mattias Åman. Han kom-
mer att arbeta med försäkrings-
handläggning samt vara ute på 
företag med försäkringsinfor-
mation.
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FACKLIG UTBILDNING & FOLKBILDNING 
IF Metall tillsammans med ABF bedriver en omfattande folkbildningsverksamhet.  

Du som medlem i IF Metall avd 3 kan delta i alla ABF:s studiecirklar och få 300 kr rabatt.   
Vissa studiecirklar är kostnadsfria som ex. fackliga, samhällskunskap, svenska, matte och engelska.

Aktuella utbildningar:
Medlem i facket, Folkparken Ske-å

26/4 - 28/4

Facklig politisk medlemsutbildning
Folkparken Ske-å

29/5 - 31/5

Kontakta utbildningsansvarig:
 

Anders Svedjevik
anders.svedjevik@ifmetall.se

0910-71 45 42
070-667 85 76

För senaste info och aktuella 
kurser besök:

www.kompetensnatet.se

SVERIGE
PORTO BETALT
PORTO PAYÉ

B-POST

Joel - nytt Regionalt skyddsombud

Avdelningens nya regionala skyddsombud (RSO) heter Joel Lindstöm 
och är en 34:årig småbarnsfar, boende i Ursviken.

Till vardags arbetar han som maskinist på Energicentralen på Rönnskär. 
Ett arbete han stortrivs med, mycket på grund av arbetskamraterna men 
också för att han känner stor möjlighet att styra/påverka sitt arbete.
Joels fackliga gnista tändes redan under tiden i industriprogrammet.
Där fick han facklig information och gick med som studerandemedlem. 
Direkt efter gymnasiet fick han möjlighet att åka som hisstekniker för 
Alimak till Koblenz i Tyskland, där han förutom att bättra på skoltys-
kan, lärde sig montera och reparera bygghissar. 

Efter hemkomsten till Skellefteå fick han sitt första sommarjobb på Rönnskär och efter några år som beman-
ningsanställd fick han sin nuvarande anställning.

- Det var här mitt intresse för arbetsmiljöfrågor väcktes, berättar Joel. Jag såg möjligheterna att kunna bygga 
bort eller förändra vissa farliga moment i arbetet.Till exempel byggde vi flera betjäningsplan till avstäng-
ningsventilerd där man tidigare balanserat på rör eller balkar för att kunna stänga av.
Joel beättar också, att även om det var den ”fysiska” arbetsmiljöaspekten som engagerade först, så han nu 
fått upp ögonen för hur viktigt ett bra arbetsmiljöarbete är för att förhindra psykosocial ohälsa.

Som nyblivet RSO har han gjort arbetsplatsbesök tillsammans med Tord Markstedt (RSO) och tillsammans 
har de försökt stötta företagen och medlemmarna i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Tanken är att Joel 
ska jobba mycket mot bemanningsbranschen. 
- Här finns ett stort behov av ett aktivt regionalt skyddsombud eftersom det finns många luckor i, bland an-
nat, hur arbetsgivarens rehabiliteringsansvar bör fungera, berättar Joel.
Utöver aktiviteter som regionalt skyddsombud kommer Joels dagar att vigas åt arbetsmiljöarbete på hem-
maplan (Rönnskär) eftersom han där är vice huvudskyddsombud.
Med andra ord ett späckat schema för avdelningens nya RSO.

Text: Jimmy Kristoffersson


