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Första maj är arbetarrörelsens dag - 
Här finns vi lokalt under dagen!
 
Kom och hjälp till  med att bära våra IF Metall banderoller
eller lyssna till en representant för LO

Boliden 
Möte: 10.00 Folkets Hus  

Malå  
Möte: 14.00 - Torget
Talare: Per-Erik Johansson  
(Ordförande LO-distriktet i norra Sverige)

Norsjö 
Samling: 17.00 - Kommunhuset
Möte: 18.00 - Medan
Talare: Per-Erik Johansson
(Ordförande LO-distriktet i norra Sverige) 

Robertsfors
Samling: 12.00 - Konsumparkeringen
Möte: 13.00 - Centrumhuset
Talare: Ulf Mannberg (LO) 
 
Skelleftehamn 
Samling: 11.00 - Auktionskammaren 
Möte: 12.00 - Folkets Hus

Skellefteå
Samling: 13.00 - Folkparken öppnar
Möte: 15.00 - Bryggarbacken

Sorsele 
Samling: 12.00 - Röda torget
Möte: 13.00 - Röda torget
Talare: Rickard Carstedt 
(Ombudsman LO-distriktet)

 

Motioner till  
avtalsrådet den 
18-19/11 2015
Vi är inne på sista avtals-
året i de allra flesta av våra 
kollektivavtal. Nu har du/
ni chansen att påverka 
förändringar i riksavtalen, 
inför kommande avtalsrö-
relse som kommer igång 
under hösten.

Avdelningen uppmanar 
klubbar, avdelningsombud 
och medlemmar att skriva 
motioner till avtalsrådet.

Skicka in motioner till av-
delningen senast den 31 juli 
2015. 

Postbox.avd03@ifmetall.se

IF Metall Norra Västerbotten
Mossgatan 28
931 70 Skellefteå
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Utgivare 

IF Metall Norra VästerbotteN 

ansvarig Utgivare:  

INgrId HaNke 

redaktionsråd:  

aNders sVedjeVIk, jaN ”jaNscHa” 

joHaNssoN, sara ströMberg, 

INgrId HaNke 

ForMgivning:  

MagNus NIlssoN 

 
 

Norra VästerbotteN 

MossgataN 28 

931 70 skelleFteå 

0910-71 45 40 

postbox.aVd03@IFMetall.se

expeditioNeNs öppettider 

MåNdag-torsdag 08.00-16.00 

Fredag 08.00-12.00 

luNcH 12.00-13.00 

 

oMbUdsMän: 

toMMy luNdMark  

070-534 03 17 

lars suNdströM 

070-605 64 00 

åsa eteläMäkI 

070-340 69 42 

ordFöraNde 

INgrId HaNke 

070-58 25 961 

vice 

jIMMy FaltIN 

070-218 74 88 

 

a-kassan 

MarItHa steeN 

0910-36500 

brItt-INger karlssoN 

0910-12130 

stUdier 

koMpeteNsNatet.se 

aNders sVedjeVIk 

070-667 85 76

Försäkringar 

HeleNa lINdFors 

0910-71 45 40
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I samband med att vi valde en ny 
styrelse passade vi också på att stäl-
la ett par frågor till några av dem.

1. Vilken är den viktigaste fackliga 
frågan för framtiden?
2. Vad tycker du om att göra på 
fritiden?

Anna Vestermark - Adecco Sweden
1. Trygghet. T.ex: Rätten till trygg 
anställning, trygg arbetsmiljö och att 
vi måste börja känna oss trygga igen 
att ställa kraven tillsammans.
2. Ett fritidsintresse är att sjunga.

Susanne Holmgren - Alimak Hek
1. Hållbara arbeten
2. Djur och natur

Jimmy Faltin - Trelleborg Ersmark                                                                                                     
1. En viktig fråga är att organisera fler 
medlemmar. Och att säkerställa att 
den fackliga verksamheten ute på  
företagen verkligen fungerar.
2. Gillar att laga mat.

Jan Johansson - Franke Futurum 
1. Att alla arbetare organiserar och 
utbildar sig fackligt.
2. Jakt och fiske

Marie-Louise Larsson Lindab
1. Rikstäckande kollektivavtal 
med löneökningar är nog en av 
de viktigaste fackliga frågorna.                                                                                       
2. När jag ska vara riktigt ledig åker 
jag helst till stugan och fiskar både 
sommar och vinter.

Lars Sundström - Ombudsman
1. Att vi kan förstärka våra kollektiv-
avtal och att vi kan få in många unga 
förtroendevalda! 
2. Att vara i  fjällen! 

Ingrid Hanke - Element Six
1. Många fler utbildade, engagerade 
medlemmar och förtroendevalda.
2. Trädgård ur ett nyttoperspektiv med 
odling och djur.

Jimmy Kristoffersson - Boliden
1. Utbildning. Vi behöver bli 
bättre på att utbilda ungdomar, 
ny anställda och förtroendevalda.                                                                   
2. Träning och friluftsliv.

John Scheutz-Nilsson Samhall
1. Att jobba hårt för att facket ska vara 
en stark motpart till arbetsgivarna.                           
2. Umgås med familjen
 
Mattias Åman - Lövångers Elektronik                                                                                          
1. Det är viktigt att ungdomar blir 
medlemmar men även förtroende-
valda.  
2. Odling av grönsaker, träd och andra 
växter.
 
Adjungerad
Isak Frohm - Extena/Riksdagsled.                                                                                                                  
1. Medlemskontakt och Fack-
liga utbildningar mycket viktigt.                                               
2. Friluftsliv

Stort Tack! till avgående:
Cecilia Lövbom, Rickard Björk och 
Isak From

Nya styrelsen fångade på bild

Bakre raden från vänster Lars Sundström, Jan Johansson, John Scheutz-Nilsson(nyvald), 
Mari-Louise Larsson, Jimmy Faltin. Främre raden Sara Strömberg, Ingrid Hanke, Mat-
tias Åhman(nyvald), Anna Vestermark och Susanne Holmgren. Saknas gör Jimmy 
Kristoffersson(nyvald), Jan Marklund, Patrik Sehlin och Roland Antonsson.
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Försäkringshandläggare bjöds på tårta

en glad och tacksam Karl-axel Lundmark besöker avdelningen den 12 mars 
och överraskar Ulla brännström, försäkringshandläggare på avdelningen, med 
tårta.
Karl-Axel började sin yrkesbana på 
Fjällströms bil, numera Bil Dahl, 1966.
Han har arbetat som plåtslagare i hela 
sitt liv utom de första åren. Arbets-
miljön var från början inte den allra 
bästa. Efter ett tio-tal år började Karl-
Axel känna av sina knän.
I mars 2014 tog han kontakt med Ulla, 
för att se om det fanns en möjlighet 
att få de utslitna knäna bedömda som 
arbetsskada. 
 
Dokumentation från 1985
Karl-Axel fick i hemläxa att ta fram all 
dokumentation som fanns om hans 
knän. Du ser pärmen framför honom. 
Förhoppningen att få det bedömt 
som arbetsskada var inte så stor.  Det 
visade sig dock att redan 1985 upp-
sökte Karl-Axel läkaren första gången 
för problemen med knäna. Det har 
stor betydelse vid handläggning av 
denna typ av ärenden när den första 
dokumentationen är ifrån. Eftersom 
det i Karl-Axels fall är från före 1993 
så skall Afa bedöma efter den lagstift-
ning som var då. Vilket är till fördel för 
Karl-Axel som tilldöms livränta halvtid 
fram till pension
Medan vi samtalar så upptäcker Ulla 
att det även finns en hörselskada och 
eftersom Karl-Axel har dokumentation 
så kommer även den att skickas till 
Afa.
 

artIkel

Utredningen enormt viktig
Enligt Ulla så har Karl-Axel haft tur 
med en relativt enkel handläggning. I 
andra fall är det svårare att bevisa ar-
betsskada när det är en arbetssjukdom 
och inte en olycka. 
Utredningen av arbetsskadan är 
enormt viktig för ett lyckat resultat 
därtill krävs bra läkarintyg samt en 
arbetsgivare som hjälper till.

Svårt att få omprövning
Avdelningen hjälper även till med 
att begära omprövning av avslag på 
sjukpenning och lyckas ibland, men 
det är svårt. 
Mycket är beroende på vad läkaren 
skrivit i läkarutlåtandet och om med-
lemmen är arbetslös eller inte. 
Ibland ber vi medlemmen att den ska 
be sin läkare remittera till specialist 
eller till arbets - och  miljömedicin för 
att vi ska få ett utlåtande som försäk-
ringskassan kan acceptera.
Ibland måste vi driva fallet till dom-
stol. LO-TCO rättsskydd kan vi ta hjälp 
av när det gäller arbetsskada.

Stöd från arbetsgivaren viktigt
Andra gånger vill medlemmen få stöd 
vid överlämningsmöte mellan försäk-
ringskassan  och arbetsförmedling, 
eller vid rehab möte med arbetsgivare, 
företagshälsovård och försäkrings-
kassa. 
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Tårtan som Ulla Brännström överraskades 
med som tack för all hjälp med att få ordning 
på försäkringarna.

Mycket är beroende på om arbetsgiva-
ren är välvilligt inställd till att hitta  
alternativa arbetsuppgifter till den 
som inte klarar sitt vanliga arbete. 
I annat fall får den sjuke gå över till 
aktivitetsstöd efter 180 dagars sjuk-
skrivning. De flesta har svårt att förstå 
varför det blir så men rehab-kedjan 
fungerar på detta sätt och försäkrings-
kassan har ett regelverk att följa.

Hjälp med pension
Tidvis hjälper vi också till när en med-
lem ska gå i pension och har funde-
ringar inför detta.
Ibland vill människor som inte längre 
orkar med sitt arbete lösa detta med 
att ansöka om pension men det inne-
bär att pensionen sänks för resten av 
livet och Ulla anser att om du är sjuk 
ska du vara sjukskriven eller ansöka 
om sjukersättning om det finns under-
lag till detta.
Afa-försäkringar ägs av arbetsmarkna-
dens parter. 

INgrId HaNke

 
Jag kan motstå allting 

förutom frestelser  
- oscar Wilde



Industrin står inför stora utmaningar 
både när det gäller teknikutveckling, 
även kallat 4.0, kompetensutveckling 
och gymnasieutbildning. Avdelningen 
har varit med att ta fram förslaget om 
en Trä och Teknikarena som skall ligga 
på Campus.  En arena med lokaler för 
gymnasieutbildning men även loka-
ler med avancerad Lab-utrustning 
för högskola och vidareutbildning 
av anställda ute på företagen. Från 
avdelningen ser vi att detta är en 
viktig fråga, rent av en ödesfråga, för 
framtida arbeten i regionen.
 
Trä och Teknikarenan skall finansieras 
av olika aktörer inom bla. utbildning, 
företag. Vill du veta mera, så finns 
Hans Bylesjös presentation på hemsi-
dan.   INgrId HaNke

IF Metall utmanar 
ortens industrier

efter att Hans bylesjö från iUC pre-
senterade trä och teknikarenan för 
repskapet togs ett inriktningsbeslut 
om att satsa en halv miljon kronor om 
företagen i regionen medverkar till en 
ny trä- och teknikarena.
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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:

kontakta utbildningsansvarig för 
mer information.

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

Årets kulturinslag på årsmötet var ett 
besök från teatergruppen Verandan.
En grupp från Umeå där medlem-
marna har ett förflutet liv i droger, 
kriminalitet och psykiatri men nu är 
på väg tillbaka till samhället. Arbetet 
med pjäsen ska leda till rehabilitering/
habilitering. I projektet ingår öppna 
repetitioner på möten och det var en 
sådan repetition vi fick bevittna regis-
serad av Leif Stenberg. 

Film kommer på sVt
Gruppen har även gjort en film I Vän-
tan På Ett Livet (En Dröm Att Bli Sedd 
Som Människa)sänds 15 juni kl. 18:30 
Sveriges Television (SVT 1).

som vanligt hände det en hel del intressant på årets årsmöte. bland annat var 
teatergruppen Verandan från Umeå på plats. Vi bjöds även på recitation från 
Håkan Markstedt. på avtalskonferensen fick vi information från guldstadens 
Kvinnojour som berättade om sin verksamhet i skellefteå. 

Notiser från kulturinslag på årsmötet 
samt från avtalskonferensen

Håkan Markstedt Skellefteå reciterade 
sången Ensamhet. Texten till sången 
ligger på hemsidan för den som är 
nyfiken. 

guldstadens kvinnojour
Till årets avtalskonferens var Guld-
stadens kvinnojour inbjuden att hålla 
en föreläsning om sin verksamhet. 
Jourens arbete handlar mycket om 
att sprida kunskap till allmänheten i 
frågor om våld mot kvinnor och barn
i nära relationer.
Det var mycket starka berättelser som 
berörde.  Avdelningen uppmanar klub-
bar att bjuda och stödja dem i deras 
arbete.

INgrId HaNke

SVERIGE
PORTO BETALT

PORTO PAYÉ

B-POST


