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I detta nummer 

- Nya styrelsen 

- Ta ett foto med mobilen! Rättvisor och orättvisor på jobbet 

eller någon annanstans 

- Alla kan göra något – samtala om synen på invandring! 

- Rösta i EU-valet och demonstrera på 1:a maj! 

 

Besök gärna IF Metall Norra Västerbottens hemsida 

www.ifmetall.se/avd3 

 

EN DEL PÅSTÅR! 
  

 

"De som får stanna i Sverige tar hit hela 

släkten" 

 

"Sverige är på väg att bli ett muslimskt land" 

 

”Alla utrikes födda som kommer till Sverige 

lever på bidrag" 
 

Men - DET ÄR FEL! 
 

Påståenden som ovan saknar saklig grund! De bygger på en 
rasistisk samhälls- och människosyn, en politisk åsikt om att 
huvudmotsättningen i samhället går mellan ”riktiga” svenskar 

och invandrare. Läs artikeln på sidan 2, och ta en diskussion på 
jobbet eller hemma, leta fakta tillsammans! 

http://www.ifmetall.se/avd3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trean – ditt medlemsblad 
 

Utges av  

IF Metall Norra Västerbotten 

 

Ansvarig utgivare: Ingrid Hanke 

 

Redaktionsråd: Ingrid Hanke, Lars Sundström, 

Jimmy Faltin och Per Lindbäck 

 

Redaktör och grafisk form: Per Lindbäck 

(text och bild då inget annat anges). E-post: 

per.lindback@ifmetall.se 

 Adress: Mossgatan 28 

           931 70 SKELLEFTEÅ 

Telefon: 0910-71 45 40 

E-post: postbox.avd03@ifmetall.se 
 

 

Expeditionen öppen måndag-torsdag klockan 8.00 – 16.00 

Fredag klockan 8.00 – 12.00. Lunchstängt klockan 12.00 – 13.00. 

Efter överenskommelse även andra tider. 

 

 

  

A-kassan: Telefontid må-to, 8.00-12.00 och 13.00-16.00. fredag 08.00-12.00 

Maritha Steen  tfn 0910-36500, Britt-Inger Karlsson tfn 0910-121 30 

Ombudsmän: Åsa Etelämäki, mobil: 070-340 69 42, Tommy Lundmark: 070-534 03 17, Lars 
Sundström: 070-605 64 00, Per Lindbäck, halvtid: 070-534 03 16 

Trygghetsansvarig: Åsa Etelämäki, Arbetsmiljöansvarig: Lars Sundström 

Utbildningsavsvarig: Anders Svedjevik, mobil:070-667 85 76 

 

 
Anna-Mari talar om synen på invandring idag, med deltagare från ett 10-tal arbetsplatser. 

Alla kan göra något! 
Under våren genomför IF Metall i samarbete med LO och ABF en 
utbildningssatsning kring de växande spänningarna kring invandring i samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

kollektivavtal och arbetsrätt. 

Dels högerpopulism och högerextremism, 

som ställer ”riktiga svenskar” mot ”icke-

svenskar”, och som ställer arbetare mot 
arbetare – splittrar arbetarklassen och 

facket, stärker arbetsgivarna. De stödjer det 

borgerliga blocket. 
Sverigedemokraterna är av den senare 

sorten och har under nuvarande valperiod 

röstat med den borgerligar regeringen i 
nästan alla frågor. Att de ställer oss arbetare 

mot varandra är nog det allvarligaste, säger 

flera i de diskussioner som pågår under 
dagen. 

 
Magnus Larsson, Monica Johansson och 
Kennet Lundmark från Sandströms 

Innovation, en av de klubbar som deltog 

   

Fackets uppgifter 
Anna-Maria avslutar med uppmaningen: 
Våga bemöta främlingsfientliga och 

antidemokratiska åsikter – ställ motfrågor, 

lyssna, leta fakta tillsammans! 
Stå upp för fackets värderingar! 

Alla förtroendevalda har en viktig roll i 

detta arbete – från LO:s ledning till 

klubbordförande och avdelningsombud! 

Anna-Maria Hedlund, lärare på Medlefors håller i 

dagen, som samlat ett 35-tal fackligt förtrodevalda. 

Hon inleder - Den fackliga värdegrunden bygger på 

tre saker: 

 Alla människor är lika mycket värda och har 

därför samma rätt – i arbetslivet och i samhället 

som helhet. 

 Grundläggande värderingar: Reell jämlikhet, 

jämställdhet, frihet, rättvisa och demokrati. 

 Utgångspunkt: Solidaritet genom kollektivet. 

Facket har två uppdrag, driva på en samhällsutveck-
ling och tillvarata arbetarnas intressen på arbets-

marknaden och i näringslivet. För detta är kollektiv-

avtalet fackets viktigaste verktyg.  
 

Kollektivavtalet är grunden 
Det är en överenskommelse mellan fack och 

arbetsgivare som reglerar arbetsvillkor, lön, 
rättigheter och skyldigheter. Alla anställda ska 

behandlas lika – oavsett kön, ålder, sexuell läggning, 

etnisk bakgrund eller religion. 

 
Matiias Hägg, Nymek och Jörgen Pettersson JR 
Mekan lyssnar och funderar 

 

 Hot mot facket 
Anna-Maria beskriver att idag finns två tydliga hot 

mot facket. Nyliberalismen som strävar efter en 

avreglerad arbetsmarknad och som hotar både 

 

FAKTA (utifrån sidan 1) 
På http://www.regeringen.se/sb/d/17468, hittar 

du mer information. Svaren  nedan kommer 
från regeringens hemsida. 

"Alla utrikes födda som kommer 
till Sverige lever på bidrag" 
Det stämmer inte. Majoriteten av dem som fick 
uppehållstillstånd under 2012 lever inte på 

bidrag. De är t.ex. arbetskraftsinvandrare, 

studenter, EES/EU-medborgare och deras 
anhöriga har oftast en försörjning när de 

kommer till Sverige. Under 2012 var över 700 

000 utrikes födda personer sysselsatta. Men det 
tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända 

flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. 
 

”De som får stanna i Sverige tar 
hit hela släkten" 
Det stämmer inte. Anhöriga som kan komma 

till Sverige är i huvudsak makar, sambor, 
minderåriga barn och utlänningar som avser att 

gifta sig eller inleda samboförhållande med 

någon i Sverige. Det kan också röra sig om 
anhöriga med ett särskilt beroendeförhållande 

till släktingen i Sverige eller en förälder som 
ska utöva umgänge med ett barn och vissa 

andra anhöriga. I vissa fall krävs att den som är 

bosatt i Sverige har ett arbete och bostad för att 
familjen ska kunna återförenas i Sverige. Innan 

uppehållstillstånd beviljas görs en prövning i 

varje enskilt fall att de krav som ställs verkligen 
är uppfyllda. I sammanhanget är det också värt 

att notera att anhöriginvandrare kan vara 

anhöriga till svenska medborgare. 
 

"Sverige är på väg att bli ett 
muslimskt land" 
Det stämmer inte. Uppskattningsvis bor några 

hundratusen personer i Sverige som har sin 

bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. 
Den siffran säger emellertid inte något om 

huruvida personen är religiös eller inte. Enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) är det som 
huvudregel förbjudet att behandla 

personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung 

eller religiös övertygelse. De muslimska 
trossamfunden har ca 110 000 medlemmar, 

vilket utgör drygt en procent av Sveriges 

befolkning. I sammanhanget är det viktigt att 
påpeka att den svenska staten är och ska 

fortsätta att vara sekulär. 

 

 

Anna-

Maria på 
Medlefors 

höll i 

dagen. 

http://www.regeringen.se/sb/d/17468


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELT KORT 
Lönehöjningar 2014 
Nu är det dags för 2014 års lönerevi-

sion. För Teknikavtalet och Gruvavtalet 

är det den 1 april som gäller, för Motor-

branschen sker höjningar den 1 maj. 

Information har gått ut till klubbar och 

avdelningsombud. Avdelningen hade 

information om dessa förändringar den 

31 mars. 

 

Hedersmedlemskap 
Personer som arbetat fackligt i 25 år kan 

få ett Hedersmedlemskap. Anmäl till 

avdelningen om ni har någon på jobbet. 

 

Pengar och vardagen på 
jobbet 
Lär av varandra om  hur lönesystem och 

inflytande fungerar! På det temat 

genomfördes en träff i början av april 

med de klubbar som svarat på en enkät 

om arbets- och anställningsvillkor.  

 

Konferens om framtida 
jobb 
På måndag härom veckan samlades ett 

5-tal företag, ledningen och de lokala 

facken på Folkparken. Rubriken var 

”Stärka konkurrenskraften och samtidigt 

utveckla jobben”. Staffan Larsson från 

Leab (produktionschef) och Nicklas 

Lundström från Trelleborg (Vd) 

inledde. Tankeväckande inledningar och 

bra diskussioner. 

Nya styrelsen i norra Västerbotten 

 
Ingrid Hanke återvald på två år som 

ordförande! 
Till vardags klubbordförande på Element 

Six i Robertsfors. Arbetar som Operatör. 

 
På avdelningens årsmöte den 24 mars valdes en ny styrelse. Från vänster Susanne Holmgren 

Alimak, Roland Antonsson Rönnskär, Ingrid Hanke Element Six, Jan Marklund Metso, Mari-

Lousie Larsson Lindab, Jan Johansson Franke, Anna Vestermark Adecco, Lars Sundström 

kassör, Jimmy Faltin Trelleborg, Sara Strömberg Boliden Mineral, Rickard Björk Ursviken 

Technology. Saknas på bild: Patrik Sehlin Skellefteå Bil, Isak From riksdagsledamot och 

Cecilia Löfbom från Leab. 

 

 

 

 

 
Ungdomlig blåsorkester underhöll! 

 

 

 

Årsmötet 
Årsmötet 2014 inleddes av en blåsorkester  

bestående av skolungdomar. Därefter startade 
själva årsmötet, som i vanlig ordning inleddes 

med ett tyst minut för de medlemmar som under 

året gott bort. En ordförande valdes, Per-Erik 
Johansson, ombudsman i avd 4 Södra 

Västerbotten. 

Mötet gick igenom 2013 års verksamhet och 
ekonomi.  

 - Ekonomin är god, berättade kassören Lars 

Sundström. Ett beräknat underskott blev ett 
överskott på cirka 500 000 kronor, detta trots en 

ökad studieverksamhet på över 700 000 kronor 

jämfört med året 2012. En annan kostnad som 
minskade var personalkostnad p g a sjukdom. 

 

Ansvarsfrihet 
Mötet tog därefter beslut om att ge styrelsen 
ansvarsfrihet. En ny styrelse valdes, de gamla 

avtackades. De som lämnat var Erik Lindqvist 

Alimak, Tomas Teglund Zone Systems och  

Ulla Brännström  från Trelleborg.  

EU-valet är viktigt! 
Varför ska vi rösta i EU-valet den 25 maj? 

Är detta val något att bry sig om? 

 - Eu påverkar! 60 procent av beslut i 

kommuner, och 50 procent av beslut i 

landstinget påverkas av EU-beslut. Detta 

var en av de exempel som Per-Erik 

Johansson lyfte fram på årsmötet som ett 

starkt skäl att rösta. 

 

Arbetare måste också rösta 

 - Arbetare i såväl Sverige som andra 

länder är väsentligt sämre på att nyttja sin 

rösträtt, fortsätter Per-Erik. Det ger 

högerpartier och högerpolitik ett mycket 

större utrymme i Europapolitiken. Risken 

för att Sverigedemokraterna och deras 

vänner i Europa får ökat inflytande bör 

oroa alla IF Metallare, avslutar Per-Erik. 

Bilden nedan - Per-Erik knyter näven 

 

 

 

 
”Höj a-kassan!” 

”Jobb till alla unga!” 

”Rätt till bra 

utbildning då man 

blir arbetslös!” 

”Satsa på skolan i stället 
för sänkt skatt för de 

med höga inkomster!” 

”Bygg Norr-

bothniabanan” 

”Byt regering!” 
 

eller 
Ta med egna krav och 
delta på 1:a maj demon-
strationerna där du bor! 
Bevaka tider i lokala 

annonser/affischer!!! 

FRED! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttalande från IF Metalls 

Norrlandskonferens 

Infrastrukturen håller 
ihop Sverige! 
Vi, IF Metallavdelningar i Norrland, 

vill lyfta fram betydelsen av en god 

infrastruktur. Det handlar lika mycket 

om sammanhållning, trygghet och 

säkerhet som om utveckling för jobb 

och välfärd. Järnväg, vägar och el- och 

telemarknader är med och bildar det 

som utgör blodomloppet i 

samhällsekonomin. 

Under högeralliansens regeringstid har 

infrastrukturen försämrats, inte minst i 

Norrland. Regeringen har varken skött 

underhåll eller gjort nödvändiga 

satsningar. Dessutom har den med 

huvudlösa avregleringar släppt sitt 

politiska ansvar till marknaden. En 

avreglering som resulterat i att alla 

skyller på alla och ingen tar ansvar för 

helheten – propparna i blodomloppet är 

många och riskerar patientens liv och 

hälsa. Effekterna är tydliga i vår del av 

Sverige. För att hela Norrland ska vara 

bra att leva och verka i måste 

infrastrukturen tas på allvar. Vi måste 

kunna lita på att telefonen fungerar och 

att vägarna bär. Men likaså behövs nya 

kommunikationer, där framför allt 

Norrbothniabanan vore ett rejält lyft 

för hela regionen. Andra viktiga 

satsningar är upprustningen av 

Inlandsbanan, E 10:an och E45:an samt 

dubbelspår på järnvägen mellan 

Sundsvall och Stockholm. Vi IF 

Metallare kommer att fortsätta att 

kämpa för en god samhällsservice och 

infrastruktur. Det behövs en 

upprustning, nya investeringar och ett 

tydligt politiskt ansvar. Vi kräver att 

nuvarande och kommande regering tar 

sitt ansvar! 

Samtliga IF Metallavdelningar 

 i Norrland 
 

 

      

     B-POST 

                                                                                                                            

 SVERIGE 
PORTO BE-

TALT 

PORTO PAYÉ 

 

Studiecirklar till låg 
kostnad! 

Du kan som medlem alltid delta i ABF´s alla 
studieciklar med 300 kr i rabatt. 

Fackliga cirklar, grunddata, matte, svenska och 

engelska – Gratis! 

Fackliga studier 
Håll koll på Fackliga studier och kurser och 

det övriga studieutbudet genom att titta på 

www.kompetensnatet.net eller ringa 
avdelningsexpeditionen eller ABF. 

 

Medlem i facket står aldrig ensam! 

Ny teknik! 
Vill du ha snabb facklig information om 

fackliga studier och annat – Meddela 

din e-postadress till avdelningen, 

postbox.avd03@ifmetall.se  

Besök hemsidan www.ifmetall.se/avd3  

Tärnastugorna! 
Kom ihåg att vi har egna stugor i 
Tärna, tillsammans med IF Metall i 
södra Västerbotten. Bra priser i 
nyrenoverade stugor.  
PASSA PÅ! Boka en sommar- eller 
höstvecka redan n!. Bär, svamp 
och fjällpromenader eller något 
helt annat. 
Se hela prislistan på: www.ifmetall.se/avd3 

Redaktören har ordet  
1:a maj, EU-val, invandrarfientlighet och 

avdelningens årsmöte dominerar detta 

nummer av TREAN. 

Från avdelningen hoppas vi att TREAN 

kan bidra till diskussioner om dessa 

frågor.  

Finns det anledning att bry sig om EU-

valet? Borde jag delta på 1:a maj trots att 

jag aldrig gjort det? Borde vi inte 

tillsammans stå upp för mer rättvisa, för 

högre a-kassa, för fler jobb? Ska vi bry 

oss om att Sverigedemokraterna får ökat 

inflytande på våra arbetsplatser, och 

kanske i kommande val? Mitt svar är JA! 

Per Lindbäck 

Billigare teater i Skellefteå 
Du har som medlem möjlighet att få rabatt 
på priset när du besöker teater som 
ordnas av Skellefteå teaterförening. 
Från och med november 2013 gäller 
följande: 
Tag med eller skicka biljetten till 
avdelningsexpeditionen med 
personuppgifter för att erhålla rabatten. 

 

TA ETT FOTO MED 
MOBILEN!! 

Fototävling om Rättvisa 
Under rubriken Rättvisa – Orättvisor, 

”i livet, på jobbet eller i samhället”, 

genomför avdelningen en Fototävling i 

vår. 
Alla medlemmar kan delta genom att skicka in 

en bild ELLER två, med en kort bildtext ”det 

är inte rättvist att ..”.  Tekniken väljer du själv, 

mobilkamera eller annat. 

Skicka in bilden som en jpegfil, senast den 1 

maj 2014, till postbox.avd03@ifmetall.se 

En jury utser de 15 bästa bilderna, som sen 

kommer vara med i en utställning på de större 

arbetsplatserna under sensommaren. 

Om frågor: Kontakta Örjan Fredriksson 

0702112225 eller Per Lindbäck 0705340316. 

Dags att söka STIPENDIUM från IF Metalls och 
Teknikarbetsgivarnas Stipendiefond 
Är du medlem i IF Metall och arbetar inom ett företag anslutet till 
Teknikföretagen och vill studera något ämne inom ramen för 
utvecklingsavtalet, till exempel 
• utveckling av arbetsorganisation 
• företagets ekonomi, resursfrågor eller liknande 
Då kan du söka stipendium från IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas 
Stipendiefond. 
Fonden bekostar, helt eller delvis, studielitteratur och studiematerial. Ansökan med beskrivning 
av studieändamål, innevarande och/eller kommande läsår, samt kostnadsberäkning ställs till: 
Stiftelsen IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas Stipendiefond, Olof Palmes Gata 11, 105 52 
Stockholm. 
Sista ansökningsdag är den 30 april 2014! Ansökningsblankett kan rekvireras från: 
Raija Fri, IF Metall, 105 52 Stockholm., raija.fri@ifmetall.se eller IF Metalls hemsida www.ifmetall.se. 

 

GLAD PÅSK! 

 
 

Önskar 

Redaktören och personalen på 

avdelningsexpeditionen 

mailto:postbox.avd03@ifmetall.se
http://www.ifmetall.se/avd3
http://www.ifmetall.se/avd3
mailto:postbox.avd03@ifmetall.se
mailto:raija.fri@ifmetall.se

