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Nya Regionala Skyddsombud
Max Kallio, 55 år,  arbetar som 
verktygsmakare och skyddsombud 
på Formek Teknik AB, Skultorp 
har utsetts till nytt Regionalt 
Skyddsombud i IF Metall Östra 
Skaraborg. 

Det som lockar Max att ta upp-
draget som RSO är att arbets-
miljöfrågorna är mycket viktiga att 
arbeta med och samtidigt kunna 

hjälpa och stödja skyddsombud och småföretag i det 
dagliga arbetet med arbetsmiljön. 

Maud Johansson, 43 år, arbetar 
på Cejn AB, Skövde och är skydds-
ombud. Vid årsskiftet 2008/09 
utsågs Maud av avdelningsstyrelsen 
till Regionalt Skyddsombud.

– Det är intressant och 
spännande att få arbeta med 
arbetsmiljöfrågor i avdelningen och 
kunna hjälpa och stödja medlemmar 
i dessa frågor på de mindre 
arbetsplatserna - säger Maud.

Under den första tiden sedan Maud Johansson valdes 
till RSO har det främst handlat om att besöka företagen 
och presentera sig själv för företagen och medlemmarna.

Text och foto: Christer Ax

Redaktion
Christer Ax, ansvarig utgivare. Telefon 0500-42 41 71. 
E-post: christer.ax@ifmetall.se
Christer Andréasson. Telefon 0510-48 41 30.
E-post: christer.andreasson@ifmetall.se

Omslaget
Mikael Hermansson, avdelningsombud vid CC Pack AB 
i Tibro. Foto: Leif Andersson.

Snart stundar studenten och alla 
ungdomar i avgångsklasserna 
sjunger.

– Den ljusnande framtid är 
vår…..

Vilken ljusnande framtid?

Ungdomsarbetslösheten ökar 
för varje dag och årets studenter 
kommer att få det extra svårt. Nu 
kommer de även att få konkurrera om de få lediga jobb 
som fi nns idag med alla de som redan är arbetslösa och 
ytterligare de tusentals varslade arbetstagare.

Samtidigt som massarbetslösheten ökar sitter dagens 
regering passiv. Kliv ner 
från åskådarplatsen och ta 
ert ansvar. Alla ungdomar 
borde få känna hopp och 
framtidstro samt få en trygg 
start in i vuxenlivet.

Välfärden faller sönder. Vi 
skall inte ha ett samhälle där redan svaga straffas med 
sänkta ersättningar.  

Klyftorna ökar mellan rika och fattiga i takt med alla 
försämringar i trygghetssystemen som sittande regering 
genomför.

Aldrig tidigare har skillnaderna varit så stora som 
idag mellan chefernas och industriarbetarnas löner.

Vi måste få ett stopp på detta innan Sverige delas in i ett 
klassamhälle med rika och fattiga.

Sverige skall ha ett samhälle som är en förebild i den 
värld vi lever i.

Ett samhälle där människorna känner hopp och har 
en framtidstro och där ett arbete är grunden till trygghet 
och frihet samt kunna förverkliga sina drömmar. eller 
som Tage Erlander uttryckte för fl era år sedan:

– Ett samhälle ska vara så starkt att människor 
slipper att vara svaga.

Camilla Johansson
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Ann Österberg, IAC: 
– Vi Tidaholmare brukar 
komma igen…

Nils Farken: 
Kan man vara ointresserad 

av hur samhället styrs?

LEDARE: Camilla Johansson, ordförande Västra Skaraborg
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Välfärden 
faller 
sönder!



IF Metall Västra Skaraborg
Fabriksgatan 4
531 30 LIDKÖPING

Telefon: 0510-48 41 30
Fax: 0510-48 41 47
E-post: postbox.avd28@ifmetall.se

IF Metall Västra Skarborg innefattar dessa kommuner:
Mariestad, Lidköping, Skara, Vara, Götene, Töreboda, 
Grästorp, Gullspång.

IF Metall Östra Skaraborg
Rådhusgatan 6
Box 84
541 22 SKÖVDE

Telefon: 0500-42 41 70
Fax: 0500-41 34 70
E-post: postbox.avd27@ifmetall.se

IF Metall Östra Skarborg innefattar dessa kommuner:
Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping, Karlsborg, Tibro.

Senare, den 3 april 2008 får hon beslutet att 
hon inte får någon ersättning. Detta fyra 
månader efter hon begärt det.

Argumentet som kassan hade var att 
hon visserligen inte hade mer än 50 procent 
arbetsförmåga på sitt ordinarie arbete, men 
att hon kunde arbeta 100 procent i något 
annat arbete, om hon bara fi ck ett arbete 
som var omväxlande stående och sittande, 
som var fysiskt lätt, där hon inte behövde 
jobba ovan axelhöjd och där hon inte 
behövde böja eller vrida sig.

Det låter som ett jobb som vore helt omöjligt 
att hitta i verkligheten, men, Tarja har 
turen att redan ha ett anpassat jobb på 
Electrolux som till stora delar liknar 
precis den beskrivning som kassan vill 
ha. Tillsammans med IF Metall Västra 
Skaraborg överklagar man beslutet och 
bifogar en arbetsbeskrivning från hennes 
arbetsledare.

Efter ca 7 månader, närmare bestämt 
den 16 juni 2008 får hon beslutet. Det-
samma, hon får ingen sjukpenning, hon kan 
arbeta utanför Electrolux.

Den 13 augusti överklagar IF Metall och 
Tarja till Länsrätten och begär anstånd. 
Hon hade haft till den 16 augusti på sig men 
läkaren har semester och hon inser att det 
måste till nya intyg.

Den 13 oktober skickas dom nya intygen 
in till kassan med överklagan och den 17 
november kommer ett besked. Hon får bifall 
i sin begäran om sjukpenning.

Den 10 mars 2008 får 
Tarja Vuoluterä ett brev 
från försäkringskassan 
där man meddelar att 
kassan överväger att inte 
ge henne någon ersätt-
ning för sin halva sjuk-
penning som hon begär-
de 3 december 2007.

Tarjas långa väntan på sjukpenning
– Det är illa nog att vara sjuk, att inte bli trodd är fruktansvärt

Pengarna kom till slut, i januari. 14 
månader efter sjukanmälan.

– Det är illa nog att vara sjuk, att 
sedan inte bli trodd i sina smärtor är 
fruktansvärt säger Tarja. IF Metall har 
varit en väldigt stor hjälp, både avdelningen 
nere i Lidköping och klubben här på E-lux 
avslutar Tarja.

Text och foto: Christer Andreasson

– Klubben på E-lux och 
avdelningen IF Metall Västra 
Skaraborg, har varit till stor 
hjälp under den här proces-
sen, säger Tarja Vuoluterä.
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” Jag var mycket förväntansfull när vi 
kom till Landvetters fl ygplats där vi 
skulle samlas innan incheckning. Jag 
var en av ca 45st som skulle med och vi 
fi ck instruktioner, mappar med resans 
schema och var sin påse med en banan 
och smörgåsar.

Det skulle visa sig vara ett smart 
drag av ledarna eftersom det tog 
ganska lång tid innan vi kunde få i oss 
”riktig mat”

Flygresan gick snabbt och vi landade i 
ett Bryssel med strålande solsken. Väl 
på bussen som hämtade oss befann sig 
en guide som heter Henrik Weyde. Han 
har bott i Bryssel i ett 20tal år och kan 
sin belgiska historia väl.

Vi fi ck en detaljrik guidning igenom 
Bryssels gator och torg och det visade 
sig att det faktiskt är en otroligt vacker 
och historisk stad. 

 Men man började känna sig ganska 

– En dag kanske jag själv arbetar 
någonstans i EU-parlamentet…

mör efter resan och det kändes skönt 
att få komma till Hotell Astrid där vi 
skulle tillbringa de kommande tre 
nätterna. Hotellet ligger centralt.

Efter en snabb titt på rummen 
samlades vi i vår konferenssal där vi 
startade med att gå igenom pro-
grammet och syftet men vår resa.

Vi fi ck besök av Henrik Gustavsson 
som är omvärldsanalytiker för Volvo 
i Bryssel som föreläste för oss och 
han följde med på vår gemensamma 
middag på restaurant Chez Léon 
där jag provade att äta en belgisk 
nationalrätt, musslor i vitlökssås med 
strips och majonnäs, mums.

Dag två startade med studiebesök 
till Europaparlamentet.

Mycket spännande att få se hur det 
ser ut där inne när vi väl kom in efter 
all säkerhetskontroll. Samma koll som 
på fl ygplatsen.

Vi fi ck också lyssna på S-parlamen-
tariken Jan Andersson som tyvärr skall 
sluta nu. Han har gjort ett kanonjobb 
under sin tid i parlamentet.

Efter en snabb lunch på stan var vi 
tillbaka i vår konferenssal på hotellet. 
Där gästade Veronika Nilsson  från 
LO/TCO/SACO belgiska kontor och 
hon berättade om hur de arbetar och 
samarbetar på ett lite annorlunda sätt 
ute i Europa än i Sverige.

Efter det fi ck vi en snabbgenomgång 
Europeiska unionen. Den stod Kent 
Kling från SAP-västsverige för, som 
också var en av de ansvariga för resan 
tillsammans med Krister Andersson 
LO-distriktet i Västsverige.

Vår middag åt vi på en underbar 
restaurang som heter Amadeo. Deras 
specialitet är revbensspjäll. Underbar 
mat och underbar miljö.

Dag tre startade med frukost 

MIN RESA TILL BRYSSEL. 
Camilla Olsson, valledare för IF 
Metalls avdelning 27 Östra Ska-
raborg fi ck förmånen att komma 
med på LO:s Brysselresa, en del i 
valarbetet inför EUparlamentsva-
let 7 juni. Här är hennes resebe-
rättelse.

Var försiktig med att spara intjänad 
arbetstid i ditt företag. Du kan förlora 
tusentals kronor vid en konkurs. Vid 
Plastal i Simrishamn går de anställda 
miste om totalt en halv miljon kronor. 

De fl esta industrifack har någon 
form av arbetstidsförkortning i sina 
kollektivavtal. Timmarna samlas 

Intjänad arbetstid kan ryka vid konkurs
på ett arbetstidskonto och tas ut 
vartefter.

– Man ska inte ha för många 
timmar sparade på arbetstidskontot. 
Det är dumt, säger IF Metalls 
ombudsman Kent Mohlin. Han jobbar 
på förbundskontoret i Stockholm och 
bevakar medlemmarnas intressen vid 
konkurser. /ur Dagens Arbete

IF Metall Göte-
borg har tagit fram 
en trycksak som 
sammanfattar de 
viktigaste frågorna 
vid en konkurs. 
Till exempel; vad 
händer med min 
anställning, får jag 
min lön?

Foto: Cam
illa O

lsson
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och sen gemensam promenad och 
tunnelbanefärd till Europeiska 
kommissionen, Nu har man provat 
stolarna i rummet där Margot Wall-
ström och de andra kommissionärerna 
sitter. Det är svårt att förstå hur stort 
det är och hur många som är anställda 
bara när det gäller tolkningsdelen. Alla 
har rätt att få till sig all information på 
sitt eget språk och all dokumentation 
skrivet på sitt eget språk. Det är helt 
fantastiskt.

Efter en snabb lunch besökte vi 
Europeiska Ekonomiska och Sociala 
Kommittén och vi fi ck lyssna på Lars 
Nyberg.

På efterniddagen var vi tillbaka 
på hotellet och William Slade från 
EMF (Europa Metall) föreläste. 
Mycket intressant att få höra på 
hur de upplever den ekonomiska 
krisen och fordonsindustrin i Europa. 
Faktiskt var de mycket bekymrade 
och förvånade över den svenska 
regeringens passivitet och nonchalans.

Innan middagen hann vi också med 
en Europa-Quiz för att se hur mycket 
vi hade snappat upp under veckan. 
En rolig idé som Emmelie Nilsson 
och Peter Lindh Höll i. Båda två gör 
en halvårspraktik på Lo-distriktet 
Västsverige.

Dag 4 trasslade vi oss ur Bryssel 
med den stora bussen till den mysiga 
och historiska lilla staden Brygge. 
Fantastiska byggnader och mycket 
vatten.

Nöjda och glada och väldigt trötta 
landade vi sen sent på fredagkvällen på 
Landvetters fl ygplats igen. Trots denna 
otroligt givande, intressanta och roliga 
resa var det bra skönt att få krypa ned 
i sin egen säng igen.

Men Bryssel åker jag gärna tillbaka 
till och vem vet en dag kanske jag själv 
arbetar någonstans i Eu-parlamentets 
korridorer…

Från vänster Magnus Thorsell, Carina Larsson, Claes Linder och Ann Österberg.

Det är ett ledsamt besked de an-
ställda vid IAC i Tidaholm har fått 
då företagsledningen vid IAC be-
slutat att lägga ner verksamheten. 

Det har inte hjälpt att samtliga fack 
vid företaget IF Metall, Unionen och 
ledarna med hjälp av en löntagar-
konsult påvisat att det är lönsamt att 
behålla produktion av instrument-
brädor i Tidaholm. Företagets ledning 
som tog emot rapporten ansåg också 
att fackens förslag till att behålla 
jobben i Tidaholm var väl utarbetad. 
Men beslutet att lägga ner låg fast.

Företaget har bedrivit 
verksamhet i Tidaholm i 
210 år fast då med andra 
namn. Det började 1799 
med Tidaholms Jernbruk, 
1846 Tidaholms bruk, 1935 
AB Tidaholmsverken, 1961 
Bofors Tidaholmsverken 
AB, 1976 AB Bofors Plast, 
1985 AB Nobel Plast, 1991 
Statoil EuroParts, 1994 
Borealis Industrier, 1996 
Lear Corporation AB och 
slutligen 2006 då IAC tog 
över verksamheten. 

För verkstadsklubben 
i företaget har det varit 

IAC i Tidaholm lägger 
ned efter 210 år

och är en mycket tuff period man nu 
går igenom. Det är ledsna och även 
förbannade medlemmar som nu ser 
sin försörjning hotad och har svårt att 
förstå företagets agerande.

De anställda har alltid varit lojala mot 
företaget och ställt upp i alla väder 
och tycker nu med all rätt att företaget 
sviker alla som på något sätt bidragit 
till att sätta Tidaholm på kartan.

Verkstadsklubbens ordförande 
Ann Österberg berättar att just nu 
håller man på att löneförhandla med 
företaget om utläggning av årets 

lönepott från och med 1 
april. 

– Det är ofta ganska in-
tressanta förhandlingar om 
nya löner som sker varje 
år, men detta år hade jag 
gärna sluppit då vi är i den 
situation som nu är, säger 
Ann Österberg.

Klubbens styrelse vill 
tacka alla medlemmar 
för all stöttning och upp-
muntran de har fått under 
den här jobbiga perioden då 
allt är på väg att försvinna 
från Tidaholm.

Christer Ax

– Vi Tidaholmare 
säger, vi kommer 
igen. Förhoppningsvis 
kanske det löser sig på 
något vis för alla som 
tappar sin anställning 
i företaget, säger Ann 
Österberg och verk-
stadsklubbens styrelse.

– Löntagarnas villkor i Eu-
ropa måste förstärkas. 
Det är därför viktigt att vi 
har företrädare som driver 
en löntagarvänlig politik i 
EU-parlamentet, säger
Camilla Olsson, som Arbe-
tar som montör på Volvo 
Cars i Skövde.

Foto: Christer Ax
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Förra omgångens foto-
tävling blev väldigt populär 
och massor av personer 
har frågat : när blir nästa 
tävling.

IF Metall Västra & Östra 
Skaraborg inbjuder till en 
gemensam fototävling, 
öppen för alla medlemmar i 
våra två avdelningar.

Avdelningsombud Mikael 
Hermansson har arbetat på 
företaget sedan december 
2003. Mikael är född och 
uppvuxen i Tibro.
Mikael blev ombud 2008. 

Facket, Ford och Ferguson Grålle
Mikael Hermansson på CC Pack AB i Tibro värnar det lokala facket

CC PACK AB, TIBRO. 
Tillverkar papp och 
aluminiumformar för 
färdigmat, företaget har 
32 anställda. Man tillverkar 
ofattbara 200 miljoner 
formar per år. Produkterna 
levereras både i Sverige och 
på export.

Hans arbete på företaget 
består i att ställa och 
reparera maskiner.
På sin fritid har han sin 
familj och hus att sköta 
om men han har också 

lite andra intressen. Han 
reparerar gamla bilar (Ford 
Vedette) och traktorer 
(Ferguson Grålle). Med 
dessa åker han också på 
träffar.

Uppdraget som avdelnings-
ombud har inte tills nu 
varit så betungande, han 
tycker det är viktigt att 
det fi nns en lokal facklig 
organisation.

Text och foto:
Leif Andersson

–Jag tänker 
göra mitt när 
det är val till 
EU-parlamen-
tet den 7 juni. 

– Jag har 
tidigare inte 

röstat i detta val, men sedan 
avdelning varit ute och informe-
rade om valet, så ska jag gå till 
valurnan och försöka påverka 
fl er på arbetsplatsen att göra 
detsamma, säger Mikael Her-
mansson.

Temat för tävlingen är: Vår/
sommarbilder.

Kanske ett fi nt fotouppdrag 
från picknicken på 
sommarängen? (Ja, om man 
kan få iväg ett par klicka 
mellan myggbetten vill säga).

Det är ni som sätter gränser-
na, och står för kreativiteten.

Alla får lämna in max 
två bilder, men det går 
naturligtvis bra att bara 
använda en bild om man 
önskar det.

Regler:
• Bilden måste vara tagen 
under tävlingsperioden. 4/6 
– 4/9. Exif bör fi nnas med i 
bilden för att verifi era datum 

då bilden togs. (Glöm inte 
att ställa in rätt datum/tid på 
din kamera innan)

• ”Mörkerrumsfi x”: 
Bildbehandling tillåten 
till en grad som inte kan 
anses som bildmontage 
eller illustration. Dubbel-
exponering är tillåten, men 
inte att klona in nya objekt 

Fototävling med tema vår/sommarb



i bilden som inte fanns där 
från början. Däremot är ringa 
kloningsarbeten tillåtna.

Vinster delas ut enligt 
följande:
1:a pris 1500:-
2:a pris 1000:-
3:e pris  500:-
4:e pris IF Metall produkt
5:e pris IF Metall produkt

* Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. *

Tävlingsbidragen skickas till följande adress:
christer.andreasson@ifmetall.se

Ni kan även skicka bilder i pappersformat, då 
sänds dom till
Christer Ax
IF Metall Östra Skaraborg
Rådhusgatan 6, Box 84
541 22 Skövde

rbilder – fi na priser

Parlamentsval och främlingsfi entlighet
Västra & Östra Skaraborg träffade Olle Ludvigsson och Anders Ferbe

Olle Ludvigsson, som är 
andra namn på socialdemo-
kraternas valsedel till 
parlamentsvalet, och som 
är den som är högst upp 
från ”våra” led, IF Metall, 
talade om vikten av att 
faktiskt gå iväg och lägga 
sin röst. Antingen på 

går iväg till urnorna, så 
soffl ocket kan vara vårt 
problem. På samma sätt 
som riksdagsvalet var sist, 
och som det fi nns en klar 
risk att det blir nästa år 
igen.

Ett par klasser från ut-
bildningen ”förtroendevald” 
som gick på Axevalla 
folkhögskola vid tidpunkten 
för denna konferens var 
turligt nog närvarande. Det 
blev en hel del frågor till 
både Olle och Anders och 
en springande punkt för 
ungdomarna av idag är att 
informationen inte är riktat 
till dom, utan mer till dom 
som redan vet.

Man vill veta mer om skill-
nader, likheter, ideologier. 
Varför är det som det är? 
Ibland används ett språk-
bruk för att förklara 
grunderna som egentligen 
kräver att man redan 
vet allt för att förstå 
förklaringen.

Både unga och äldre, 
folk som är nya och folk 
som har varit med ett tag 
får nog helt enkelt försöka 

kommunicera på ett bättre 
sätt så att alla kan hänga 
med i hur viktigt det är.

Anders Ferbe gav oss dess-
utom en rejäl tankeställare 
med förklaringar hur fram-
förallt Sverigedemokraterna 
manipulerar folk att rösta 
på dom, hur man intresserar 
sig för folks ”vanliga” frågor 
för att sedan vinkla om och 
installera sina egna tankar 
om antidemokrati i sista 
änden. EU-parlamentsvalet 
och kyrkovalet är två 
språngbräder att skaffa sig 
makt och position. Det är 
av största vikt att vi alla 
är på vår vakt mot dessa 
antidemokratiska krafter i 
samhället.

Text och foto: Christer 
Andreasson

valdagen den 7 juni, eller 
på förtidsröstningen som 
startade den 20 maj.

Alltför ofta har man hört 
meningar som ”jag vill ändå 
inte vara med i EU, så jag 
struntar i att rösta” eller 
”vad spelar det för roll vad 
dom gör nere i Bryssel?, jag 
bor ju i Sverige”.

Faktum är att man räk-
nar med att cirka 60 procent 
av dom beslut som tas i 
en kommun, till exempel 
Lidköping, Mariestad eller 
Vara, påverkas av en EU-
regel eller EU-lag på ett 
sånt sätt att det faktiskt 
spelar en väldigt stor roll 
vad dom gör ”nere i Bryssel”.

Tycker vi alliansens poli-
tik men neddragningar 
i allmänna välfärden, 
utförsäljning av våra offent-
liga inrättningar, är den 
”rätta” vägen att gå, då kan 
vi stanna hemma den 7 juni 
och dra upp täcket en liten 
bit till.

Men vi ska vara säkra på att 
alliansens trupper faktiskt 

Olle Ludvigsson och 
Anders Ferbe.
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– Visst sjutton påverkar EU vardagen
Att rösta rött är bäst för IF Metalls medlemmar, anser Nils Farken

Folk säger  – jag är inte 
intresserad av politik, 
vad dom gör i Bryssel rör 
inte mig.

– Hur kan man vara 
ointresserad av hur 
samhället styrs?, 
undrar Nils Farken,  
huvudskyddsombud på 

Daloc i töreboda.
– EU-parla-

mentsvalet påverkar 
oss alla, besluten 
”där nere” styr 
direkt en massa 
av dom beslut 
som tas på lokal 
nivå här hemma 
i Sverige, 

fortsätter han.

Nils är en person med 
aktiviteter på många 

håll, både politiskt, 

fackligt och i förenings-
livet.

– Det borde vara varje 
människas skyldighet att 
gå och rösta, på samma sätt 
som det är en rättighet att 
göra det.

Det är dock svårt att få 
gemene man att faktiskt gå 
iväg på valdagen, det är till 
och med svårt när det gäller 
riksdagsvalet, så det blir 
ännu svårare nu när det är 
parlamentsval. 

– Man måste tänka på 
att alla politiska beslut, 
både negativa och positiva 
påverkar vårt liv, så i just 
detta fall är det helt av-
görande om det ska vara rött 
eller blått styre i Europa.

Man räknar med att runt 
60 procent av dom lokala 
besluten styrs av ett EU-

direktiv eller motsvarande, 
så visst påverkas vår vardag 
av EU.

Det är inte ett val om ifall 
man ska vara med i EU eller 
inte. Tyvärr missuppfattas 
det ganska ofta ute, nu 
är vi med, och vi måste se 
till att vi gör det bästa av 
situationen. Att det till att 
besluten tas på ett sätt som 
sätter våra vänner i fokus. 
Ett blått styre är inte den 
bästa vägen för IF Metalls 
medlemmar.

Text och foto: 
Christer Andreasson 

–Gör skillnad med 
din handling. 
Gå och lägg din 
röst senast
den 7 juni.

IF Metall Västra 
Skaraborg har fått 
förstärkning i sitt 
försäkringsarbete.

Jörgen Kellqvist – Asko 
Cylinda och Monica 
Annala – Electrolux 
har blivit valda till för-
säkringsrådgivare av 
avdelningsstyrelsen och 
kommer att assistera 
Per-Agne Andersson 
framförallt med 
medlemskvartarna.


