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Nytt år, nya tider
Då var det dags igen, på allvar denna gång. Vi har nu för för-

sta gången ett helt verksamhetsår att se fram emot i IF Me-
tall. 2006 startade ju inte förrän efter första kvartalet för oss 

egentligen. 
Något annat som är nytt är ju även styret vi har. En alliansledd 

röra som blir intressant att följa, men även mycket svår för t.ex. 
våra arbetslösa medlemmar. Ändringarna i a-kassan kan ju inte ha 
undgått någon. 

Vi skall arbeta för att förbättra för alla medlemmar, oavsett om 
man jobbar, är arbetslös, röstade ”fel” eller inte. Det är det vi kallar 
för demokrati.

Att avtalsrörelsen har dragit igång kan väl inte heller ha und-
gått någon. Krav från arbetsgivarna som innebär att vi får låga 
lönepåslag, variabla arbetstider utan kompensation, bortplockade 
övertidstak, arbetsberedskap, öppningsklausuler och visstidsan-
ställningar som är helt uppåt väggarna… Några har sagt ”hoppas 
på en stökig avtalsrörelse”, jag tror det är bäddat för det.

På hemsidan hoppas vi kunna utveckla oss rejält i år, och att ni 
följer med oss på resan, resan som startar här…

Christer Andreasson

www.ifmetall.se/avd27

www.ifmetall.se/avd28

Mer pengar, eller mindre spargrisar. Det kan vara skillnaden mellan rött och 
blått. Läs om sjukpenningen och andra försäkringsfrågor på sidorna 4–5.

Nils förstärker
sid 3

Leif avlöser
sid 4

Dags för årsmöten
sid 3 och 6
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Nyårslöftenas tid är nu för många av oss inne i en in-
tensiv fas. Det är nu det gäller om man klarar av att 
hålla löftet om att gå ner i vikt eller att sluta röka 

eller vad det nu kan vara. Det är en tid som kan vara fylld 
av optimism, men också en tid av uppgivenhet.

Beträffande optimismen så ser arbetsmarknaden ganska 
bra ut med en viss efterfrågan på arbetskraft här i vår av-
delning, men även en viss pessimism avseende den egna 
ekonomin och då i synnerhet för våra kamrater som anting-
en är arbetslösa eller långtidssjuka..

Konsekvensen av alliansens politik med ökad egen avgift 
till A-kassan märks i plånboken, kanske inte så mycket för 
alla som är i arbetet, som har fått del av jobbavdraget, utan 
främst för de kamrater som utav olika anledningar är lång-
tidssjukskrivna som får betala 

A-kasshöjningen fullt utan att få något tillbaka som typ 
jobbavdrag. 

Det är en politik som slår mot dem som redan ligger ner 
och inte kan försvara sig på ett för samhället rimligt vis. 
Hoppas att konsekvensen av den förda politiken hittills kan 
få alla vakna upp och inse att det har betydelse för vilken 
sorts majoritet som finns riksdagen. 

Det är en av utmaningarna
Därutöver har vi också en mängd förhandlingar om nya 

löneavtal som väntar i dörren på att bli färdiga. Det är 
många hinder i vägen för att få nya riksavtal och ett av 
de största hindren är att arbetsgivarna inom Teknikavta-
let vill ha öppningsklausuler som ska ge arbetsgivarna rätt 
att vissa situationer träffa lokala överenskommelser om lö-
nesänkningar.

Hur dessa förhandlingar om nya riksavtal med löneök-
ningar kommer att se ut få tiden utvisa men 1 april ska 
många avtal vara färdiga. Det är också en utmaning.

En annan utmaning som vi alla kan hjälpa till med förutom 
det ovan sagda är att värna och vara rädd om det fack-
liga medlemskapet, för det är när vi är tillsammans som 
vi kan skapa förutsättningar och visioner för starka kol-
lektivavtal. För ju fler vi är ju starkare motpart blir vi mot 
kapitalet. 

Att vara medlem eller att bli medlem i IF Metall bidrar 
Du starkt till att våra gemensamma visioner kan uppnås. 
Utan dem kommer vi inte att ha någon framtid.

Så kan vi gemensamt bidra till vi blir fler i facket kommer 
och fler som vill engagera sig kommer vi alla tjäna på det

Tillsammans är vi starka.

Kenneth Eriksson
Ordförande
IF Metall
Östra Skaraborg

Ledaren

Utmaningens år 2007
Samhall 
centraliserar  
i Skaraborg
Samhall, gör en omorganisation i Ska-
raborg. Från och med mitten av mars 
kommer man att flytta produktionsen-
heterna från Falköping och Lidköping 
till Skövde.

De nya lokalerna ligger i Hasslum, 
Skövde.

Varför man gör detta är för att Sam-
hall har ändrat inriktning.

Man kommer i framtiden att ha min-
dre basverksamhet (gör arbeten i Sam-
halls lokaler), för att istället rikta in 
sig på städ, fastighet och inbyggd verk-
samhet.

Inbyggd verksamhet innebär att 
man gör arbeten på respektive företag 
istället för att göra dem i Samhalls lo-
kaler.

Veronika Söderlund

Du glömmer  
väl inte…
…att anmäla till försäkringskassan 
om du råkar ut för olycka på arbetet 
eller får en arbetssjukdom och att du 
samtidigt ska göra anmälan till AFA 
därför att du kan vara berättigad till 
ersättning.

Även om du skadar dig på fritiden 
kan du vara berättigad till ersättning, 
då från vår fritidsförsäkring. (TFF)

Vill du ”tala med facket” – leta rätt på någon 
som bär det här märket!



IF METALL SKARABORG • FEBRUARI 2007 3

Internationell 
verksamhet – ett 
steg i rätt riktning
IF Metall Västra Skaraborg satsar nu  
på internationell verksamhet.

En rad möten där syfte är att kon-
trollera möjlighet till en vänort, sam-
mansättning och utbildningsbehov hål-
ler på att genomföras i avdelningen.

Håll utkik på hemsidan efter mer in-
formation.

Christer Andreasson

Ombudsmän organiserar om
Det har blivet lite förändringar inom områdena för ombudsmännen 
inom IF Metall Västra Skaraborg. 

Vi hoppas kunna presentera  
på hemsidan inom kort lite mer exakt information om vilka företag som 
ligger inom respektive geografiskt område, så länge så får ni denna infor-
mation: 
Per-Owe Fredriksson: Skara, Vara, Grästorp, Götene.
Robert Bengtsson: Lidköping.
Susanne Berglund: Mariestad, Töreboda, Gullspång.

Jämställdhetsgrupp 
bildas i IF Metall 
Västra Skaraborg
I Västra Skaraborg har det ett tag pra-
tats om att starta upp en jämställd-
hetsgrupp, nu är pratandet färdigt och 
det är dags att gå över till handling.

Gruppen är nu klar och kommer i 
startskedet att bestå av: Ann Unger, 
Marita Gustafsson, Eli Abadji, Magnus 
Bjurén och Camilla Johansson.

Gruppens första möte kommer att 
hållas den 16 februari och då kommer 
den att planera den kommande verk-
samheten för 2007. Idé, mål och stra-
tegi kommer att sättas.

Verksamheten kommer att presen-
teras på hemsidan när arbetet börjar 
komma igång. Glöm inte av att titta på 
www.ifmetall.se/avd28

Camilla Johansson

Den 27 mars kl. 18:30 håller IF Metall 
Västra Skaraborg repskapsmöte på  
Lundsbrunns kurort som denna gång är 
ett årsmöte.

Ledamöter blir kallade som vanligt och 
handlingar kommer ut. 

www.ifmetall.se/avd28

I F Metall Västra Skaraborg

Ungdomskommittén i IFMetall Västra 
Skaraborg har fått nytt blod

Till ungdomsgruppen har vi turen att 
få till oss Nils Thyselius. Han kommer 
från Asko-Cylinda  i Jung och sysslar 
med ungdomsfrågor där tidigare. Vi 
önskar honom välkommen in i verk-
samheten.

Text & Foto: Christer Andreasson

Nils förstärker 
ungdomskommittén

IF Metall Västra Skaraborg  
håller årsmöte på Lundsbrunn

Det gick även ut en uppmaning i 
början av januari till avdelningsom-
bud och klubbar att välja de nya rep-
skapsledamöter för perioden 070401-
080331. Sista anmälningsdag för detta 
är 16 mars, glöm inte detta.

Nils Thyselius, 
ny i ungdoms-
gruppen i Västra 
Skaraborg.
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Från 2006-01-01 har Industrifacket 
Metall tecknat en olycksfallsförsäkring 
TFF för medlemmar under 65 år.

Försäkringen gäller vid olycksfalls-
skada på fritiden. Med olycksfallsska-
da menas en kroppsskada som man 
drabbas av genom en oförutsedd plöts-
lig yttre händelse. 

Om annat kroppsfel finns lämnas er-
sättning bara för de direkta följder som 
beror på aktuell olycksfallsskada. 

Vissa begränsningar finns för ersätt-
ning vid vistelse utomlands, vid krig, 
atomkärnreaktion samt vissa terror-
handlingar.

Medicinsk invaliditet 
Du får ersättning i förhållande till den 
medicinska invaliditet du beräknas få 
för framtiden, med upp till 15 prisbas-
belopp.

Försäkringsbeloppet avtrappas från 
50 år med fem procentenheter per år 
fram till 65 år. Vid medicinska invali-
ditetsgrader lägre än 5 procent lämnas 
ersättning med en procent av försäk-
ringsbeloppet.

Ersättningen beräknas efter det 
prisbasbelopp som gällde då skadan 
inträffade.

Akutersättning
Du kan få ersättning för de kostnader 
som olycksfallsskadan medför. Om ska-
dan kräver läkarvård, lämnas en scha-
blonersättning under första året med 
högst 6 procent av ett prisbasbelopp. 

Vid fortsatt läkarvård efter ett år 

Den 20 december 2006 beslutade riks-
dagen om ändringar i den allmänna 
sjukförsäkringen från och med 1 januari.

Beslutet innebär att
• Det nyligen höjda inkomsttaket för 
sjukpenninggrundande inkomst åter-
går från 10 till 7,5 gånger prisbasbelop-
pet. Det sänkta inkomsttaket används 
vid beräkning av dagersättning, till ex-
empel sjukpenning och rehabiliterings-
penning. Beslutet innebär att den del 
av årsinkomsten som överstiger 302 

Siw Martinsson, organisationsansva-
rig för fackliga organisationer på Folk-
sam i Skövde, slutar efter snart 14 år 
sin anställning, för att börja en ny an-
ställning med samma arbetsuppgifter 
på Folksam, Malmö.

Siw har alltid vara positiv och haft 
glimten i ögat vare sig det gäller ut-
bildningar för försäkringsrådgivare 
som att stödja de försäkringsansvari-
ga på klubbar och avdelningar.

Vi önskar Siw lycka till i sin nya an-
ställning som börjar den 1 februari 
2007.

Leif Hjelman kommer att ta över Siw 
Martinssons arbetsuppgifter som or-
ganisationsansvarig för de fackliga or-
ganisationerna på Folksam från och 
med 1 februari, 2007. Leif som har va-
rit medlem både i Metall och senast i 
Skogs- och Träfacket har en gedigen 
facklig bakgrund och kommer säkert 
på ett bra sätt kunna axla Siws man-
tel.

Christer Ax

Siw Martinsson Leif Hjelman

Siw Martinsson slutar 
– Leif Hjeltman kommer

Olycksfallsförsäkring (TFF)  
för medlemmar i Industrifacket Metall

Sjukskrivna får betala alliansens skattesänkningar 
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kan du, mot kvitto, få ersättning med 
upp till 6 procent av ett prisbasbelopp 
per år i högst fem år för läkarvård, lä-
kemedel, behandling, hjälpmedel och 
resor.

Merkostnader
Om olycksfallet medför läkarvård läm-
nas ersättning enligt skadestånds-
rättsliga regler för nödvändiga mer-
kostnader, till exempel, hemhjälp som 
uppkommer under den akuta sjukti-
den. 

För skadade kläder och glasögon 
lämnas ersättning för den del av kost-
naden som överstiger 3 procent av ett 
prisbasbelopp.

Ersättning lämnas med högst 3 pris-
basbelopp per skadefall (från 65 år 
högst 0,25 prisbasbelopp). 

Olycksfallsförsäkring (TFF)  
för medlemmar i Industrifacket Metall

Tandskador
Om dina tänder skadas vid olycksfall, 
kan du få ersättning för den tandvård 
som är nödvändig. För tandskada som 
uppkommit vid tuggning eller bitning 
lämnas ingen ersättning.

Rehabilitering vid sjukdom
Du kan få ersättning för rehabiliteran-
de behandling vid sjukdom (exempelvis 
sjukgymnastik). Du får då en schablo-
nersättning på 2 procent av ett pris-
basbelopp för en period om 365 dagar. 
Högst tre sådana schablonersättning-
ar kan utbetalas från försäkringen.

Dödsfall på grund av olycksfall
Vid dödsfall på grund av olycksfalls-
skada utbetalas ett halvt prisbasbe-
lopp till dödsboet.

Sjukskrivna får betala alliansens skattesänkningar 
200 kronor inte ingår i Försäkringskas-
sans beräkning av ersättning. 
• Den högsta sjukpenningen per dag 
för arbetslösa sänks från 521 kronor 
till 486 kronor. 
• Den sjukpenninggrundande inkom-
sten ska multipliceras med faktorn 
0,989 vid beräkning av all dagersätt-
ning. Det innebär att den inkomst som 
ligger till grund för beräkningen av 
ersättning såsom till exempel sjuk-
penning eller rehabiliteringspenning 
minskar med 1,1 procent. 

De nya bestämmelserna påverkar AGS
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, läm-
nar dagersättning med 12,5 procent av 
den sjukpenning eller rehabiliterings-
penning som utbetalats från Försäk-
ringskassan. Det innebär att även dag-
ersättningen från AGS blir lägre när 
sjukpenningen sänks.

1 prisbasbelopp 
år 2006 39 700 kronor
år 2007 40 300 kronor

Förkortningar 
– ett gissel för 
många

Förkortningar lever vi alla med 
dagligen. Det är inte alltid lätt och 
veta vad respektive förkortning 
står för och därför presenterar vi 
här ett antal förkortningar inom 
försäkringsområdet som kanske 
kan vara till hjälp för dig.

AGB=Avgångsbidrag

AGS=Avtalsgruppsjukförsäkr
ing

AGS-KL=Avtalsgruppförsäkring 
för anställda inom Kommun/
Landsting/Region

AFL=Lagen om allmän försäk-
ring

ILO=International Labour Or-
ganization 

ITP=Industrins och handelns 
tilläggspension för tjänstemän

KAP=Kooperationens avtals-
pension

KFO=Kooperationens Förhand-
lingsorganisation

KTP=Kooperationens tilläggs-
pension för tjänstemän

LAF=Lagen om arbetsskadeför-
säkring

PSA=Avtal om ersättning vid 
personskada

TFA=Trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada

TFA-KL= Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada för anställda 
inom Kommun/Landsting/Re-
gion

TGL=Tjänstegrupplivförsäkring

Christer Ax
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www.ifmetall.se/avd27

I F Metall Östra Skaraborg

Årsmöte i IFMetall 
Östra Skaraborg
Den 27 mars 2007 kl: 18:30 kom-
mer IF Metall Östra Skaraborg 
att hålla sitt ordinarie represen-
tantskapsmöte (Årsmöte) i Berga-
salen, Billinge Hus, Skövde.

På dagordning finns bl.a val av 
styrelse och ersättare.

Medverkan av Karl-Arne Lars-
son från Förbundskontoret, Stock-
holm.

Många intressanta frågor om allt 
från A-kassan till livförsäkringar och 
förmånstagande ställdes av deltagarna 
på konferensen.

Torsdagen den 25 januari anordnade 
IF Metall Östra Skaraborg en försäk-
ringsträff för långtidssjukskrivna med-
lemmar på Karstorp konferenscenter i 
Skövde. Syftet med träffen var att in-
formera om försäkringar och träffa 
medlemmar som utav olika orsaker är 
långtidssjukskrivna. 

På träffen som samlade ca 20-tal del-

Träff för långtidssjukskrivna medlemmar
tagare, medverkade Carina Ferbe från 
förbundskontoret och Christer Ax från 
avdelningen som tillsammans gick 
igenom det försäkringsskydd medlem-
marna har när man blir långtidssjuk 
i synnerhet men även försäkringsfrå-
gor i allmänhet som ingår i medlem-
skapet:

Sammantaget var det en konfe-
rens som av deltagarna uppskattades 
mycket och de såg fram emot flera så-
dana här träffar, då behov av informa-
tion alltid finns.

Christer Ax
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Gemensam 
studiefolder har 
kommit ut
I den presenterar vi de utbildningar vi 
har planerat under 2007, både i Västra 
och Östra Skaraborg.  

Förutom dessa utbildningar avsedda 
för förtroendevalda så fi nns det även 
en uppsättning med utbildningar för 
medlemmarna, till exempel Medlem i 
facket, Med livet som insats och Fack-
et & politiken. Medlemsutbildningarna 
körs ofta tvärfackligt, det vill säga med 
deltagare från fl era fackförbund.

Något som är väldigt viktigt är att an-
mäla sig till utbildningarna i god tid, 
minst 4 veckor innan den startar. En 
ny anmälningsblankett har tagits 
fram, om den inte fi nns på ditt företag/
klubb så kan du hitta den på avdel-
ningens hemsida eller direkt från av-
delningsexpeditionen.

En annan viktig sak är din ekonomi. 
Glöm inte att söka ledigt enligt §§ 6 & 
7 förtroendemannalagen minst 2 veck-
or innan kursstart. När det gäller dom 
tvärfackliga medlemsutbildningarna 
kan det fi nnas speciella stipendiefon-
der. Mer information om dom får du 
av din studieorganisatör, avdelning-
ens studieorganisatör eller ditt lokala 
ABF-kontor.

För andra gången har ett fl ertal 
avdelningar inom IF Metall i Västra 
Götalandregionen träffats för att utbilda 
sig och främja samarbete och med syfte 
att skapa bättre tidningar och hemsidor 
för medlemmarna.

Första gånger var i slutet av 2006 på 
folketshus i Göteborg. Denna gång var 
det dags för Viskadalens folkhögskola 
utanför Borås.

Till vår hjälp fanns Juhani Kulo & 

Mattias Josefsson från informations-
enheten på IF Metall. En rejäl första 
dag med mycket tips om hur man skri-
ver, varför och riktat till vem. 

Ett försök skall göras för att tillsam-
man organisera en informationskam-
panj.  

Deltagarna kom ifrån: Östra Skara-
borg, Västra Skaraborg, Bohuslän-Dal, 
Sjuhärad. Mellersta Älvsborg och Gö-
teborg.

Christer Andreasson

Det är svårt att stå ensam mot arbets-
givaren. Därför har industriarbetarna 
bildat IF Metall. 

Idén med vår förening är att vi ska för-
bättra våra villkor på arbetsplatsen 
och i samhället. Alla ska ha rätt till ett 
bra och tryggt arbete. I dag har IF Me-
tall cirka 440 000 medlemmar på näs-
tan 13 500 arbetsplatser. Genom att 
vi är många ökar våra möjligheter att 
förbättra våra villkor. 

Medlemmarnas insatser är det enda 
som upprätthåller rimliga och mänsk-
liga villkor i arbetslivet. Ingen annan 
kraft i samhället än fackföreningen vill 
och kan klara detta. 

Det handlar om att förhandla fram 
bättre löner och arbetsvillkor samt 
ställa krav på olika politiska beslut. 
Hur mycket du har över i plånboken 

efter att du betalt räkningarna beror 
inte enbart på vad du har i lön. Skatter, 
bidrag, avdrag och olika avgifter påver-
kar också din ekonomi.

Det är du och dina arbetskamrater som 
formar kraven på förändringar. Men 
för att kunna förändra och utöva infl y-
tande krävs kunskap och engagemang. 
Det är viktigt att du som medlem hål-
ler dig informerad, ställer krav och är 
med och påverkar. Vår förening bygger 
på individens engagemang och aktivi-
tet. 

Att inte vara medlem i facket är att läm-
na walk over. Det ger kapitalägarna 
en för¬del på arbetsmarknaden. Ge-
nom att inte vara med i facket sviker 
du både dig själv och dina arbetskam-
rater. 

Inte medlem 
i IF Metall ?

Informationsarbetet 
sätter fart i Västra 
Götaland
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IF Metall Östra Skarborgs fotbollsturnering  
”Utmaningen”.

Den gick av stapeln den 18 november 2006 i Ul-
vahallen utanför Ulvåker. Elva lag deltog i tur-
neringen och som vanligt med stor inlevelse.

Turneringen riktar sig till ungdomar, med-
lemmar som är under trettio år med viss dis-
pens till de mindre företagen som får ta med 
någon äldre. Den närvarande publiken fick se 
en mängd bra matcher.

Avdelningen stod för lättare förtäring under 
dagen bestående av korv med bröd.

Ungdomskommittén som är ansvarig för tur-
neringen vill tacka alla som hjälp till med arbe-
tet runt omkring turneringen.

Här kommer vinnarna:
På första plats kom FC MD-13 Natt, andra 

platsen tog FC Delicato och tredje platsen knep 
Gjutarna.

Nattlaget 
vann ”Utmaningen”

FC MD – 13 natt

FC DelicatoGjutarna


