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– Fler anställda, 
större lokaler och 
svårare uppdrag

sidan 11

Niklas Johansson, Pani Mekaniska 
AB och IF Metalls förbundsord-
förande Stefan Löfven, träffas igen 
efter sju år:

sidan 7

– Valet vinner vi 
på arbetsplatsen
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Flera avtal är tecknade och en av den 
tuffaste avtalsrörelse på många år är 
snart till ända. Vi arbetstagare inom 
svensk industri, klarade att stå emot 
arbetsgivarnas krav på nollbud i lö-
neökningar. Vi lyckades även begrän-
sa arbetsgivarnas möjligheter vid 
anlitande av bemanningsföretag och 
i och med det försvårade deras möjlig-
heter att runda LAS.

I skrivande stund håller krisen fortfarande ett hårt tag om 
industrin. Världens börser åker berg och dalbana och fl era 
av euroländerna ligger nära gränsen till ekonomisk kollaps. 
Idag är ca var femte IF Metallare utan arbete men det fi nns 
fl era analytiker som tror att botten är nådd och att en lång-
sam vändning har påbörjats.

1:a maj var en blåsig och nordankall dag men fl era arbets-
tagare trotsade väderlek och slöt upp i demonstrationstågen. 
Det var mycket glädjande att så många gick man ur huse för 
att fi ra arbetstagarens dag på gator och torg och att vi tyd-
ligt visade vårt missnöje mot dagens högerledda regering. 
Att vi inte accepterar de ökade klyftorna i dagens samhälle 
och att det nu är dags att  klargöra skillnaderna mellan da-
gens högerledda och den framtida vänsterledda politiken.

En viktig valrörelse har startat och Sverige behöver en reger-
ing som minskar klyftorna och inte som idag ökar klyftorna. 
Vårt land behöver en regering som jobbar för att ingen läm-
nas utanför, där alla kan känna inte bara en individuell trygg-
het utan även en trygghet för sina nära och kära. Det handlar 
om rättvisa och solidaritet där alla hjälps åt och bidrar utifrån 
bästa förmåga. Inte som idag de som har det svårast skall av-
stå för att ge till dem som redan har mest i samhället. ”De rika 
blir rikare och de fattiga blir fattigare. Vi står inför ett oerhört 
viktigt val där DU kan stoppa och ändra på de pågående orätt-
visorna i det kalla land Sverige blivit genom ett Regeringsskif-
te 2010. Det är vi, kamrater som tillsammans kan ändra detta. 
Tillsammans ska vi bygga ett varmt och behagligt Sverige. Vi 
skall bygga Möjligheternas land. Detta gör vi genom att GÅ 
och RÖSTA 19 september.

Avslutningsvis blickar jag framåt och hoppas på en varm, 
skön och solig sommar med mycket sol och bad.

Camilla Johansson

11
Val till Riksdagen

– Det är 
på arbets-
platserna 

valet avgörs

Val till

v

12Claes son 
förolyckades 

i jobbet
Hur orkar man 

gå vidare? 
Så fungerade 

krishanteringen. 
Fackets roll?

LEDARE: Camilla Johansson, ordförande Västra Skaraborg
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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.

Rätt Svar: Hänger i luften Under bar himmel

1:a pris   Carl Johan Sjökvist , Skövde

2-3:e Pris Leif Pettersson, Lundsbrunn

  Eva-Carin Fahlgren, Lundsbrunn

Isvindar mötte allianståget i Skövde
– 19 september röstar vi för att värna och behålla vårt kollektivavtal

Solen sken men det blåste kalla 

vindar när allianståget rullade 

in på stationen i Skövde. Stads-

minister Fredrik Reinfeldt och 

de andra tre partiledarna: Maud 

Olofsson, Jan Björklund och Göran 

Hägglund vandrade tillsammans 

upp med anhängare i knall-orang-

ea t-shirts till Hertig Johans torg.

På torget stod lite folk och väntade 
men för att vara fyra partier var det 
ganska dålig uppslutning runt dem och 
väldigt dåligt med folk lokalt från or-
ten.

Så mycket bättre för oss IF Metal-
lare som tagit oss dit för att visa att vi 
inte sympatiserar men alliansens po-
litik. Våra snygga t-shirts med reger-
ingsskiftes loggan och våra röda valar-
betar jackor lyste fi na i solljuset.

Alliansen pratade om arbetslinje, 
trygghet i samhället och låga skatter 
vilket rimmar illa med den verklighet 
vi nu lever i.

Hur kan det vara trygghet med låg 
skatt och dålig välfärd, att tvingas 
ut på en tuff arbetsmarknad trots att 
man är sjuk, att konkurrera om job-
ben med ungdomar som kostar mindre 

att anställa och människor i åtgärds-
program som arbetsgivarna får pengar 
för att anställa? Varför då anställa en 
i medelåldern eller en småbarnsföräl-
der?

När Fredrik Reinfeldt sen sa att IF 
Metallarbetarna var nöjda med att ha 
fått mer pengar över i plånböckerna 
och Maud Olofsson sa att de har satsat 
mycket på Svensk industri kliade det 
i strupen och man fi ck hålla emot en 
röst protest.

De fl esta IF Metallare hade nog 
helst avstått skattesänkningen och lå-
tit sina arbetslösa arbetskamrater fått 
vara kvar i sin anställning när varslen 
haglade ned för ett år sedan.

Vilka fi ck ta smällen med krisavtal 
när konjunkturkurvan var som dju-
past? Inte en krona fi ck vi från staten 
i alla fall.

När de röd/gröna får makten kom-
mer de att återställa a-kassan till 80 
procent.

Målet är full sysselsättning, de kom-
mer att göra allt för att pressa tillbaka 
arbetslösheten. I dag är 100 000 fl er 
arbetslösa än i oktober 2006. Under 
den ekonomiska krisen har arbetslös-
heten ökat snabbare än genomsnittet 
i Europa och ungdomsarbetslösheten 

är bland de högsta i Europa. Nu ökar 
också långtidsarbetslösheten och mass-
arbetslösheten riskerar att bli perma-
nent.

Fler jobb skapas av ett konkurrens-
kraftigt näringsliv. Därför vill de röd/
gröna investera i bostäder, infrastruk-
tur och välfärd och skapa bättre vill-
kor för entreprenörskap, forskning och 
utveckling.

Inkomstklyftorna mellan människor 
skall minskas och de som är sjuka, ar-
betslösa eller pensionärer skall inte be-
tala mer i skatt än den som jobbar, som 
det är i dagens alliansstyrda Sverige.

Kvaliteten i välfärden ska bli bättre 
genom att satsa 12 miljarder kronor på 
vård, skola och omsorg 2011 till 2012. 
De ökade resurserna motsvarar 
10–15 000 jobb.

För oss IF Metallare är ju de ar-
betsmarknadspolitiska frågorna vik-
tiga och inte minst våra lagar och vårt 
Svenska kollektivavtal.

Vi ska ta tillbaka Sverige, ett Sve-
rige där alla människor är lika myck-
et värda. Där man betalar skatt efter 
egen förmåga för att stärka vår välfärd 
och rätten att nyttja den.

Inte fyra år till!
Camilla Meyner (Olsson)

Nytt kryss

på sidan
15

Vinnare i Korsordet i nummer 1/2010
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Nöjda deltagare 
– Det fastnar alltid något som vi 

se sedan kan ha nytta utav be-

träffande våra försäkringar både i 

arbetet såväl i medlemskapet i IF 

Metall, säger alla tre efter att ha 

deltagit i försäkringskonferensen 

på Billingehus, Skövde.

En önskan fi nns också att avdelningen 
fortsätter med att årligen återkommer 
med konferenser för arbetssökande och 
sjukskrivna. Fr.v.  Lillemor Åhs, Gun Sjöberg och Sture Modigh.

Då var det dags för vårens konfe-

rens på Billinge Hus för avdelning-

ens arbetssökande och långtids-

sjukskrivna.

Konferensen började på förmid-

dagen för de arbetssökande och 

vi startade med kaffe och fralla 

för att orka med ett fullspäckat 

program.

Först ut var Berit Carling Tofi lovska 
som arbetar på förbundskontoret som 
biträdande A-kasseföreståndare. 

Hon berättade hur A-kassan fung-
erar och alla lagändringar som gjorts. 

Konferens för arbetssökande 
och långtidssjukskrivna

Sedan 2007 har 40 större förändringar 
gjorts i regelverket runt A-kassan.

Annika Persson från Arbetsmiljö- 
och försäkringsenheten på förbundet 
gav oss lite matnyttigt om våra försäk-
ringar vi har i IF Metall.

Konferensen avslutades med Vero-
nica Palm, riksdagsman från Social-
demokraterna och allra sist Camilla 
Olsson (valledare på avdelningen) som 
båda vill ha en annan färdriktning på 
Sverige.

Veronica pratade om det otillständi-
ga som hänt de senaste åren när män-
niskor trycks ut i fattigdom.

Hon berättade också skillnaden mel-

lan en 60-årig mat-tant från Dorotea 
och ett 25-årigt cykelbud från Stock-
holm, försäkringsmässigt sätt. Om ett 
värdigt liv och vägen tillbaka till ge-
menskap och varför socialdemokrater-
na främjar högre organisationsgrad.

När sedan Camilla avslutade med 
IF Metalls verktygslåda så vart det 
pricken över i:et varför det är så viktigt 
att gå och rösta 19 september.

Efter detta blev det en god lunch 
tillsammans med de långtidssjukskriv-
na som nu hade börjat droppa in.

Allt som allt var vi under dagen 170 
stycken som fi ck lite lärdom till livs.

Marie Olsson
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Vad tycker du om det nya avtalet?
Medlemsnytt ställde frågan till fem på konferens i Lundsbrunn

Daniel Lundin, 

Bergbom&Söner, Hjo

– Det är bättre än 

inget, eftersom arbets-

givaren erbjöd oss ett 

noll-avtal och att det 

har varit kris.

Jenny Karlsson, Asko 

Cylinda, Jung

– Jag visste inget 

innan den här informa-

tionen men det verkar 

helt okey.

Petra Krona, Elos 

Medical, Timmersdala

– Personligen är jag 

glad att det inte blev 

konfl ikt eftersom jag är 

ny som ordförande.

Bra med överens-

kommelse om beman-

ningen.

Magnus Bjurén, Daloc, 

Töreboda

– Jag förstår avtalet 

och att det är en 

maktbalans. Fast våra 

medlemmar har svårt 

att förstå innehållet.

Ronny Axén, Coor, Skövde

– Vi är relativt nöjda. 

Det är tufft att jobba 

fackligt för tillfället och 

vi har levt med krisavtal 

och lönesänkningar ett 

tag , så allt som är plus 

är bra.

T
ext och

 foto: M
arie O

lsson
 &

 V
eron

ica S
öd

erlu
n

d

Utbildningen var riktat till enbart 

kvinnor, så just fördelningen 19 

kvinnor och en man kanske inte 

var så förvånande. Förövrigt så 

var det handledaren Johan Cord 

som stod för ettan.

Under tre dagar pratade man allt 
ifrån ren politik med Monica Green, 
via främlingsfi entlighet med Jack Za-
ron och hans gripande berättelse om 
hur hans föräldrar möttes i koncentra-
tionsläger och en tänkvärd koppling 
till Sverigedemokraterna (SD) av Kaj-
sa Lindohf från föreningen Expo. 

En del reaktioner blir det på det star-
ka material som används runt diskus-
sionerna om främlingsfi entlighet. ”The 
Liberation of Auschwitz” är en rå och 
stark fi lm som kan skapa dåliga käns-
lor, men deltagarna resumerade med 
samma ord som Jack börjare dagen – 
en historia som aldrig får glömmas.

Sista dagen ägnades åt att disku-
tera ledarskap och roller med Monika 
Teodorsson, förbundssekreterare på IF 
Metall. Monika passar även på att frå-
ga vilka frågor som är viktiga inför val 
och kongress till deltagarna.

Politik, ledarskap och engagemang
19 kvinnor på facklig/politiskt utbildning i Lidköping

– Jag tycker inte det fi nns någon 
större skillnad att köra en blandad ut-
bildning, eller en för bara tjejer, säger 
Johan, men det är viktigt att det fi nns 
ett forum för kvinnliga fackligt aktiva 

att träffas på dom villkor de själva vill 
sätta upp. Vi har testat ett antal vari-
anter på temat och det fungerar myck-
et bra fortsätter han.

Christer Andreasson

Monika Teodoresson (th) och Monika Annala, Elektrolux (tv) på facklig/politisk utbildning

F
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Vi vet ju var ifrån pengarna tas
Varför är det då så mycket värre att höja skatten än att sänka den?
Regeringen har snart sänkt skat-

terna med runt 100 miljarder kr!

Mestadels med glada hejarop 

från media och arbetande folk.

Men vi vet vart pengarna tas 

ifrån. 

Arbetslösa, sjuka och gamla.

Dom fl esta som betalar skatt lägger till 
stor del skatten till den kommun man 
är bosatt i. I den kommunala budge-
ten så går ca 80 procent till skola, vård 
och omsorg. Hur man än gör så är det 
där de fl esta besparingar blir. Och jag 
tror inte jag känner någon som tycker 

att det fi nns för många lärare eller för 
många inom vården eller att dom gam-
la får för mycket hembesök av till ex-
empel hemsjukvården. 

Det måste bli ett regeringsskifte 
2010 för att vi skall kunna hinna rät-
ta tillbaka till det välfärdssamhälle vi 
har vant oss vid och framförallt har 
råd med, men då är vi tvungna att höja 
skatterna med säkerligen motsvaran-
de det borgarna har sänkt under pe-
rioden.

Det kommer att bli ett ramaskri 
från massmedia och dom som är snus-
kigt rika och fått de mesta skattesänk-
ningarna, men även från LO kollek-

tivet som fortfarande har jobb och är 
friska. För dom har fått mer pengar i 
plånboken också. 

Det är då vi alla måste visa vår soli-
daritet så att vi kan betala tillbaka så 
att 80 procent får 80 procent i a-kassa 
och att vi kan stoppa uppsägningsvå-
gen inom offentlig sektor samt sluta 
att jaga sjuka över ättestupan. Vi är på 
fl era sätt inne i den mörkaste perioden, 
men om vi alla tar på oss kämparmös-
san så skall vi både klara avtalsrörel-
sen och byta regering så vi får ett lju-
sare och varmare samhälle 2010

Per-Owe Fredriksson

Urban Ahlin, Michael Karlsson och 

ombudsman Susanne Berglund 

var och besökte företagen Elec-

trolux och RMiG en förmiddag. 

Många på våra arbetsplatser undrar 
vad som händer när de nya sjukskriv-
ningsreglerna träder i kraft vid års-
skiftet 2010. Nästan alla känner nå-

Företagsbesök gav positiva besked
Politiker och fackliga företrädare besökte Electrolux och RMiG

gon arbetskamrat som är långtidssjuk 
och är orolig om vad som skall hända. 
För inte blir våra arbetskamrater fris-
kare av att reglerna blir tuffare och att 
de blir utan ersättning och kanske får 
söka försörjningsstöd.

Utskottsordförande
Efter som Urban Ahlin är vice ordfö-
rande i Utrikesutskottet för Socialde-

mokraterna så blev den lite frågor om 
Afghanistan och det komplicerade lä-
get som råder i detta land.

Flera personer ute på arbetsplatser-
na har genomskådat moderaterna och 
konstaterat att de inte var det arbe-
tarparti som de sa sig vara i valrörel-
sen 2006. Man har insett att de pengar 
man har fått mer i plånboken genom 
skattesänkningarna har de arbetslösa 
och sjuka fått betala dyrt för.

Varierande besked
Vi fi ck också en inblick i hur det ser 
ut på företagen just nu. Electrolux har 
haft det tungt med varsel av personal 
och på RMiG ser det ljust ut för fram-
tiden.

Ett stort tack till klubbstyrelserna 
för att vi fi ck komma till er och för bra 
diskussioner  vi ses igen under 2010

Michael Karlsson
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För sju år sedan besökte Stefan 

Löfven Pani mekaniska verkstad i 

Lavad. Ett litet legoföretag inrymt 

i en ladugård med 12 anställda. 

Under en eftermiddag i slutet på april 
skulle Stefan ner till Lundsbrunn för 
en facklig/politisk konferens, och vad 
kunde passa bättre än att hälsa på hos 
Niklas Johansson och Patrick Fred-
man på Pani igen.

Pani har ökat från 12 till 24 an-
ställda på denna tid, och byggt ut med 
en ny stor lokal med nya maskiner för 
att kunna ta mera och mer avancera-
de jobb. Det senaste tillskottet är en 
enorm You-Ji karusellsvarv som klarar 
upp till 20 ton tunga detaljer.

Efter en  rundvandring i både dom 
gamla och nya lokalerna så hamnade 
både förbundsordförande, företagsäga-
re, lokalavdelningen och personal för 
en fi kastund i personalmatsalen.

Stefan svarade på frågor om bland 
annat avtalet, avgifterna och det fack-
lig/politiska samarbetet med socialde-
mokraterna.

Både Stefan och Niklas pratade om 
vikten av att vara med i facket, speci-
ellt nu när arbetslösheten hotar i låg-
konjunkturens tecken. 

Niklas poängterar att han alltid 
har tyckt att alla ska vara med i fack-
et, och har personligen skrivit in fl era 
ungdomar i facket.

Christer Andreasson

Stefan Löfven (mitten) besöker Pani 

Mekaniska AB och samtalar med 

Anki Carlsson (t.h.) och Kristian 

Johansson (t.v.).

Pani – legoföretaget som växer stadigt
Karusellsvarv för upp till 20 ton tunga detaljer är senaste investeringen

I början på maj samlades över  30 

klubbordförande för att ha en två-

dagars ordförandekonferens ihop 

med ombudsmän både från Västra 

Skaraborg och förbundet.

Klubbar från hela avdelningen, från 
norr till söder, fanns på plats för att 
diskutera ett antal viktiga frågor.

Första dagen kretsade kring förbun-
dets nya strategi angående ”hållbart 
arbete”, det vill säga ”lean production”  
i vardagstal.

Bengt Eriksson från förbundskonto-
ret förklarade ingående beståndsdelar-
na i ett leansystem, vilka för och vilka 
nackdelar som fi nns. En stor vikt lades 
på att gå igenom vad man skall tänka 
på om det är aktuellt att införa ett lik-
nande system i ett företag. 

Vad innebär egentligen lean och hur 
får vi ett hållbart arbete utan att bara 
ta del av nackdelarna med systemet. 
Historien, urval, metoder och framtid. 
Frågor som det hela tiden kretsades 
kring under första dagen.

Förstärkt företrädesrätt i fokus
Ordförandekonferens i Lundsbrunn

Andra dagen  bestod till största del 
av avtalsinformation. Inte konstigt då 
vi alldeles nyss gjorde klar dom stora 
avtalen för denna period. Som vanligt 
var det teknikavtalet som vart repre-
senterat med största antalet folk, men 
även allokemiska och bil och traktor 
berördes. 

KFF (kollektivavtalad förstärkt fö-
reträdesrätt) var en stor fråga. Varför 

gjorde förbundet  som man gjorde, hur 
ser de andra förbundens varianter ut, 
och framför allt, hur fungerar det. Drar 
företaget  ner på sin personalstyrka så 
är det av största vikt att vi tecknar en 
återanställningslista (det vill säga en 
turordningslista ”tillbaka”) så att vi 
kan hjälpa våra medlemmar i största 
möjliga mån.

Christer Andreasson
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Robert Bengtsson är som ni läst i 

tidigare nummer resursperson för 

förbundet när det gäller inter-

nationellt arbete. Detta innebär 

bland annat att han åker världen 

runt och utbildar fackligt aktiva.

Denna gång har turen kommit till 
Uganda och tillbaka till Kenya igen.

I September bar det ner till Uganda 
för att besöka fackförening för textil, 
sko och läder. Planen var att utbilda 
handledare och  hjälpa till att utveckla 
fackligt arbete. 

Återigen ungefär som vårt ”Orga-
nisera fl era” projekt hemma i Sverige. 

Detta är en väldigt stor det av det in-
ternationella arbetet.

Cirka 75 procent av medlemmarna 
gått en cirkel och det låter som väldigt 
bra siffror, men verkligheten är sådan 
att det är ungefär bara 3 200 medlem-
mar 2009. Tänker man dock på att an-
talet var 2100 året innan så inser man 
att det går stark framåt. Sen är 75 pro-
cent bra oavsett om man är 3 000 med-
lemmar, eller inte.

Catherine Aneno – en kraftfull kvinna
Det fi nns en ny förbundsledning (cir-
ka 4–5 år gammal) som egentligen har  
gamla anor men är nystartad på grund 
av korruption. En kvinna (Catherine 

Fackligt utvecklingsarbete i Uganda och
Robert Bengtsson utbildar handledare och utvecklar fackligt arbete

Aneno, Generalsekreterare) tröttnade 
och sparkade ut alla korrumperade och 
drog igång en ny, renare organisation 
själv.

Detta är starkt gjort att göra i en 
korrumperad organisation, och kanske 
ännu starkare av en kvinna.

Fattigt förbund
Projektet sträcker sig minst till 2012 
och det fi nns verkligen behov av hjälp. 
Det är ett väldigt fattigt förbund.

Efter Uganda blev det en resa till 
Kenya.

Här handlade det även här om ut-
bildningar – i stort sett ”förtroende-
vald”. Det vill säga förtroendevaldas 

Catherine Aneno – Generalsekreterare 

textilförbundet, Uganda.

Maero Tindi – Förbundsordförande 

Amalgamated motor, Kenya.

Däcktillverkning på Jaana 
(Firestone), Nairobi Kenya.
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 Kenya

rättigheter och skyldigheter, kollektiv-
avtalsfrågor, och så vidare.

Tanken var att träffa textil, sko och 
läder även här, men på grund av pro-
blem med detta förbund just nu så blev 
det istället en träff med Amalgamated 
Union of Kenya Metal Workers.

Avtal med svenska likheter
Detta är en motorbransch som sys-
selsätter allt som har med fordon att 
göra, till exempel däcktillverkning och 
det fi nns en avtalsbild som liknar Sve-
mek och teknikavtalet.

Här var det mest att vara med på 
utbildningar och hållit föredrag men 
det förekom även arbetsplats och klub-

besök. Bland annat på Jaana, Kenya 
Firestone-fabrik.

Omfattande projekt mot Aids
Robert träffade även Daniel Mwaura, 
koordinator för SWAP-projektet. som 

är ett gemensamt projekt mot aids 
(med bland annat svenskt näringsliv)

Volvo och Tetrapak hade informa-
tionskampanjer om hur man skyddar 
sig, och hur det är att leva med Aids.

Christer Andreasson

 Seminarie med Koto (Kenyanska 
motsvarigheten till LO). 

Information och testtält för Aids-veckan.



10

MEDLEMSNYTT
Tidning för Västra och
Östra Skaraborg inom IF Metall2 | 2010Skaraborg

Avtalsinformation i Tidaholm
– Positivt att bemanningsfrågan har fått en lösning

Under onsdagen den 5 maj ge-

nomförde IF Metall Östra Skara-

borg en avtalskonferens för för-

handlare och avdelningsombud på 

företagen. Konferensen genom-

fördes på två platser i avdelningen 

Skövde och Tidaholm.

I Tidaholm där konferensen genomför-
des på Hellidens folkhögskola samla-
des 24 deltagare från företag i Hjo, Ti-
daholm och Falköping.

Christer Ax ombudsman i avdel-
ningen samt avdelningsordförande 
Kenneth Eriksson ansvarade för infor-
mationen i Tidaholm om förändringar i 
Teknikavtalet och Allokemiska avtalet.

Kollektivavtal med löneökningar
Avtalen som är på 22 månader inne-
håller bl.a löneökningar från den 1 juni 
2010 respektive 1 juni, 2011, ytterliga-
re 1 månads föräldralön, och förstärkt 
företrädesrätt.

Annelie Andersson, Anette Bergman 
och Johanna Räisänen som arbetar på 
Swedish Match i Tidaholm och är för-
handlare i klubben tyckte att under de 
förutsättningar vi hade när vi gick in i 
avtalsrörelsen så måste vi vara nöjda 

med att vi har fått ett kollektivavtal 
med löneökningar.

Det är också positivt att beman-
ningsfrågan har fått en lösning som 
innebär företrädesrätten vid återan-
ställning har förstärkts tack vare av-
talet.

Dessutom är det mycket bra att för-

Fr. v Annelie Andersson, Anette Bergman och Johanna Räisnänen

äldralönen har utökats med en månad 
till.

De tillägger att det är positivt att 
avdelningen förlägger konferensen till 
Tidaholm då det innebär att man som 
deltagare blir mer delaktig då det inte 
är så många samlade.

Christer Ax

Det är en luttrad skara ledamö-

ter i klubbstyrelsen på Tidamek 

som jag träffar under ett styrel-

semöte. Klubben har de senaste 

två åren haft det väldigt tufft med 

fl era varsel om uppsägningar, det 

största i fjol då 27 IF metallare 

varslades om uppsägning. Det 

varslet mer än halverade arbets-

styrkan på golvet. 

Företaget som idag har 39 anställda 
på golvet, där samtliga är medlemmar 

i IF Metall har sin produktion främst 
riktad mot den tunga fordonsindustrin 
såsom Volvo, Scania, ABB och SKF

Vad är det då för problem klubben 
brottas med i dag då?

Klubbordförande Rolf Duhlén: 
– Företagets önskan att använda be-
manningsföretag för att lösa syssel-
sättningsbehovet är ett stort bekym-
mer och måste få en lösning.

Klubben driver frågan att de som 
har jobbat tidigare på företaget har 
kompetensen och bör därför tillfrågas 
först.

Vad anser klubbstyrelsen om årets 
avtal då?

Samtliga är nöjda med att det blev 
ett avtal med löneökningar även om 
det första året är lite tunt och i synner-
het att de har fl yttat fram avtalshöj-
ningen 2 månader till 1 juni.

Det bästa med avtalet är ändå att 
det har blivit lösning för alla som har 
företrädesrätt till återanställning och 
där företaget inte fortsättningsvis kan 
bortse från det och i stället använda 
bemanningsföretag.

Christer Ax

Tidamek Arkivator – ljus i tunnel
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– Valet vinner vi på arbetsplatsen
Tydligt budskap av Kjell Nordström (S) under konferens i Lundsbrunn

Efter ett företagsbesök ute på 

landsbygden kom Stefan Löfven, 

förbundsordförande på IF Metall 

till Lundsbrunns kurort för en 

facklig/politiskt konferens. 

Stefan pratade en hel del om 

vårt nya avtal, om att vi  har tap-

pat 20 procent, 1/5-del av indu-

strijobben och att arbetsgivarna 

hade tänkt sig att vi skulle stå 

tillbaka rejält denna gång.

Tjänstemännen skrev ju på ett avtal 
på 18 månader där syftet var bland an-
nat var att försvaga LO-samordningen 
från arbetsgivarnas sida. Detta gjorde 
det väldigt svårt att skriva avtal på an-
nan längd en just 22 månader som blev 
resultatet. 

Välfylld frågestund
Det var en välfylld frågestund om 
bland annat bemanningsdelen, 
strejkviljan, acceptansen hos med-
lemmarna. Arbetsgivarna försökte 
prolongera (förlänga utan att göra yt-
terligare åtgärden i innehållet) avtalet 
när IF Metall istället ville prata om att 
föra fram krav till regeringen med möj-
lighet att låta folk vara kvar i krisens 
spår (subventioner som till exempel i 
Tyskland)

Naturligtvis blev det en hel del poli-
tiskt innehåll med bland annat en de-
fi niering av vårt mål med våra förtro-
endevalda och medlemmar. Tanken är 
att 90 procent av våra förtroendevalda 
skall gå och rösta den 19 september, 
och att 80 procent av våra medlemmar 
skall göra likadant.

Löneskillnader
En fråga som kom upp och som kan 
vara svår att se om man inte är insatt i 
arbetsgivarnas personalpolitik, var hur 
det år 2010 kan fi nnas skillnader i lön 
mellan män och kvinnor i detta land?

Stefan förklarade att det kanske inte 
skiljer när man pratar lika lön för lika 

arbete, men tyvärr är det sällan kvin-
nor får möjlighet till lika arbete, utan 
rent praktiskt inte har samma karriär-
möjligheter, utbildningsmöjligheter el-
ler utvecklingsmöjligheter. Dom förbi-
ses tyvärr ofta av arbetsgivarna.

Facklig/politisk samverkan
Dagen avslutades med att  Kjell Nord-
ström, riksdagspolitiker för socialde-
mokraterna pratade om vikten av fack-
lig/politisk samverkan.

Vi behöver varje dag påminnas om 
vilka som byggde detta land. Vilket 
parti vi själva startade när vi insåg att 
allt inte kan komma till stånd avtals-

vägen. ibland behövs det en direkt länk 
till makthavarna och lagskaparna. 

Någon som är ännu viktigare nu att 
tänka på, när vi ser hur nuvarande re-
gering ändrar lagar för att passa deras 
behov. Tyvärr är det inte i vårt intres-
se att dessa lagar blir ändrade, att bo-
lag säljs ut och aldrig kan återfås och 
att människors personliga situation 
blir direkt påverkad av den vårdslös-
het som nu fi nns i makthavarnas hän-
der.

Kjell avslutade med ett budskap 
som vi alla måste ta till oss denna höst: 
”Valen vinner vi ute på arbetsplatsen”

Christer Andreasson

blev

yt-

Kjell Nordström, riksdagsman (S), 
pratar om vikten av facklig/politisk 
samverkan.



12

MEDLEMSNYTT
Tidning för Västra och
Östra Skaraborg inom IF Metall2 | 2010Skaraborg

” Det var en vanlig dag och jag, Claes 
Persson, klubbordförande för IF Metall 
på Cementa hade kommit hem efter 
dagens arbete. Telefon ringer… 

Tisdag kväll 
En kompis till Fredrik ringer och frå-
gar efter hans telefonnummer på job-
bet. Han får numret och strax efter 
ringer han och säger att Fredrik inte 
svarar. Jag blir orolig och ringer upp 
Fredriks arbetskamrat frågar om han 
vet var Fredrik är. Han börjar leta ef-
ter honom.

Krishantering vid Cementa har fungerat 

otroligt bra och här beskrivs hanteringen i 

stora drag hur arbetet med att stötta den 

omkomnes familj och arbetskamrater har 

lagts upp.

Tisdagen 09-10-06
20:15. ARBETSOLYCKA. 

20:45. Underhållschef och arbetsle-

dare kommer till berget och åker ut till 

olycksplatsen

Underhållschefen tar kontakt med 

Claes Perssons son förolyckades vid 
en arbetsplatsolycka på Cementa AB, Skövde

– Krishanteringen vid företaget 
har varit ett stort stöd i sorgearbetet

Det här är en verklig händelse som inträffade på Cementa AB 

i Skövde den 6 oktober 2009. Den som berättar detta heter 

Claes Persson. Det är hans berättelse om sin son Fredrik, 
som förolyckades i arbetet bara 20 år gammal. Claes vill 

med sina egna ord berätta vad som inträffade och hur en 

krishanteringsom sköts på ett bra sätt verkligen kan vara 

ett bra stöd för anhöriga, närstående och arbetskamrater.

Arbetskamraten ringer upp igen 
och säger att Fredrik har råkat ut för 
en olycka och det är väldigt illa. Strax 
efteråt börjar telefonen ringa. Arvid 
Stjernberg (fabrikschefen) vill komma 
hem till oss och berätta vad som har 
hänt. Han kommer vid 22.00. Efter en 
stund så ringer prästen. När alla har 
åkt försöker jag att sova. Det blir två 
timmar. 

Onsdag morgon
Företagshälsovården ringer. Prästen 
kommer på besök

Fabrikschefen ringer igen kommer 
senare på dagen på besök

Blommor och mail strömmar in. 
Fredriks kompisar ringer och vill kom-
ma kommer på kvällen 

Jag fattar inte ännu vad som har 
hänt och kommer jag någonsin att för-
stå. Fabrikschefen kommer hem och 
informerar om arbetsolyckan. Läkare 
och sjuksköterskan kommer på besök

Fredag 
Arvid Stjernberg ringer och kommer 
hem till oss.

räddningsledaren på platsen. Man kon-

statera att mannen har avlidigt av sina 

skador. Underhållschefen meddelar fa-

brikschefen att de anhöriga måste under-

rättas. Fabrikschefen ringer den anhörige 

till den avlidne.

20:33.  Bergspersonalen larmar drift-

centralen och meddelar att det har inträf-

fat en arbetsplatsolycka. Driften ringer 

112. 

Bergspersonalen ringer arbetsle-

dare. Arbetsledaren ringer fabrikschefen. 

KRISHANTERINGEN: Detta hände de närmaste dagarna efter arbetsp
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Måndag 
Försäkringshandläggare Sture Stens-
son ringer.

8 månader senare
Det är fortfarande lika jobbigt att bära 
en stor sorg efter min son.

Det som är jobbigast är att jag blir 
ständigt påmind när man kommer till 
jobbet. Det kan vara både fördelar och 
nackdelar att arbeta på samma arbets-
plats men nu är det bara nackdelar.

Jag har frågat mig många gånger de 
senaste månaderna om det var rätt att 

ordna jobb till min son om inte så hade 
han varit i livet i dag men jag vet att 
han var glad för sitt arbete. 

En drivkraft
En anledning till att vardagen går gan-
ska skapligt är mitt fackliga arbete 
som är en stor drivkraft.

Min familj och jag vill också tacka 
Arvid Stjernberg med personal på Ce-
menta AB för det fi na stöd vi har fått.

Vill även tacka Fredriks vänner som 
kommer och hälsar på, det betyder 
mycket.

Claes önskar avsluta med att säga 
att den krishantering som fi nns på Ce-
menta AB har hjälpt oss mycket i den 
situation, vi som far och mor och sys-
kon hamnade i samband med olyckan 
samt det otroliga arbete som företags-
ledning har gjort och fortfarande på-
går.

Tack också till alla arbetskam-
rater på Cementa som också varit 
ett jättestort stöd i sorgearbetet.

berättat för Christer Ax

Fabrikschefen ringer underhålls-

chefen.

22.10. Arbetsmiljösamordnare och 

personal ansvarig ansluter till platsen.

Onsdagen 09-10-07. Previa kommer 

med läkare, sjuksköterska och psykolog. 

Samtalar med bergspersonalen. 

   Underhållschefen sätter upp lappar 

på anslagstavlorna om info. Möte kl. 7.00 

i matsalen, samt kontaktar arbetsledarna 

för en kort information.

7.00. Information till personalen om 

det inträffande. 

8.00. Information till resten av inkom-

mande personal.

9.00. Media. 

Krisgruppen (ledningsgruppen) har 

möte med polis och arbetsmiljöverket.

12.00. Information med bergsperso-

nalen

15.00. Info till personalen.

15.30. Genomgång krisgruppen. 

Torsdag 09-10-08
Samling krisgrupp. 

Fredag 09-10-09
9.00. Tyst minut 

och minnesstund 

med personalen. 

platsolyckan vid Cementa AB i Skövde

Claes Persson.
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Tidaholm
Soloplex AB 
Har fått ny ägare och återanställt en.

Industri & Maskinservice 
Har tecknat kollektivavtal.

Titech AB
En positiv utveckling med återanställ-
ningar samt hopp om fl er.

Steens Mek.
Nyanställningar pågår.

Seitz Dometic AB
Fortsatt positiv utveckling.

Relfab AB 
Försatt i konkurs den 19 april. 

Hjo
Josef Kihlbergs AB
31 st metallarbetare uppsagda på 
grund av arbetsbrist. 22 st blir kvar i 
företaget. Framtiden ser  inte ljus ut.

Arion Sweden AB
Nyanställningar.

Tectubes AB
Fortsatt bra utveckling där fl era nyan-
ställningar har gjorts. Ser bra ut.

Skoglunds mekaniska AB
Ökad orderingång som har medfört 
visstidsställningar.

JKB Hyband 
En metallarbetare uppsagd på grund 
av arbetsbrist.

Hjo Verktyg AB
Krisavtal tecknat som gäller fram till 2 
juli på grund av minskad orderingång. 

Karlsborg
Forsatt bra  för de fl esta av företagen.

Falköping
Arkivator AB
Ökad orderingång. Återanställningar 
visstid och bemanningsföretag.

Autokaross i Floby
Ökad orderingång. Återanställningar.

JAADAB i Falköping
Har tecknat kollektivavtal.

Nordkalk AB
Går från Byggnadsämnesavtal till 
gruvavtalet.

Volvo Floby
Ökad produktion nyanställningar viss-
tid och bemanningsföretag.

Parker Hannifi n AB Cylinder 
Division Europe/Odenverken
Ökad orderingång. Återanställningar.

Skövde
Cejn AB
Ökad orderingång. Nyanställningar.

Furhoffs
Ökad orderingång. Återanställnigar.

Volvo Personvagnar
Nyanställer.

Volvo Powertrain
Återanställer.

Lidköping
Toveks AB
Gamla Björstigs AB har bytt ägare till 
Toveks AB. Mycket att göra.

Guhring Sweden AB
Har gått från krisavtal till nyanställ-
ningar.

Kinnegrip AB
Det har vänt på Kinnegrip AB och 
ordrar börjar att komma tillbaka.

Petainer Lidköping AB
Har ej känt av krisen utan har nyan-
ställt under kristiden.

Witte-industrier AB
Har börjat att anställa igen efter en 
väldigt djup svacka och ordrar börjar 
att komma in på nytt igen.

Stort och smått från kommunerna
Vara
Asko Appliances AB : Anställer för 
fullt, jobbpraktik, visstidsanställning-
ar, Inhyrning, mer anställda nu än före 
krisen. Kärvt förhandlingsklimat.

Benders i Edsvära
Fick ingen direkt nedgång, det säljs 
takpannor och marksten i full fart.

Swegon i Kvänum
Man har mycket att göra, företaget har 
sagt upp fl exavtalet.

Götene
Götene Construktion
Har som dom fl esta andra haft det väl-
digt tungt men känner ljuset i tunneln.

Paroc i Hällekis
Planerar att takta upp i höst, bra för-
säljning.

Grästorp
OPM
Konkurs 11Maj berör runt 20 personer.

Skara
IAC i Skara
Underleverantör till bla SAAB, Scania, 
VOLVO, har gått från en halverad per-
sonalstyrka till att börja återanställa. 
Företaget kringgick återanställnings-
rätten i vintras där man ej återanställ-
de personer med många år i företaget, 
hyrde in ett 30 tal personer som aldrig 
varit där. 

Mariestad
E-lux stänger 1 vecka p.g.a material-
brist Flera företag har liknande pro-
blem. Clean produktion i Älgarås 
var först ut att teckna lokala löneavtal 
i år. Partex i Gullspång har ny klub-
bordförande Els-Marie Ärnström Jans-
son. Nimo i Hova har också ny ord-
förande Tommy Lie. IPP i Lyrestad 
ny ordförande Oscar Tisner. Blivande 
riksdagsman från Daloc i Töreboda ? 
Nils Falken, huvudskyddsombud och 
styrelseledamot på klubben fi nns på 
Miljöpartiets riksdagslista  som nr 2.
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Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Rådhusgatan 6, 541 22 SKÖVDE.  Senast den 1 augusti 2010 vill vi ha ditt svar.

Priser: 1:a pris, 2 st biobiljetter. 2–3 pris, 1 st biobiljett.
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Mellegård & Naij AB
MN är ett  företag som tillverkar 

och säljer rensgaller och utrust-

ning för renshantering för bl. a. 

avloppsreningsverk. Marknaden är 

idag över hela världen!

Dom har erfarenhet och kan erbjuda 
modernaste maskinerna för inlopps-
delen till avloppsreningsverk samt för 
motsvarande insatser inom industriell 
vattenrening. Produkterna är i rost-
fritt, de kollektivanställdas arbetsupp-
gifter är svetsning och montering Till-
verkningen sker i Skövde.

Ägare till företaget är Per Mellegård 
och Stefan Naij. Företaget har funnits 
sedan början på 2000 talet. Företaget 
har idag totalt 10 anställda.

IF Metalls kontaktombud på företa-
get är Jari Saarinen, som har arbetat 
på företaget i ca 4 år.

 

Antina AB
Antina AB på Hasslumsvägen i 

Skövde är ett av avdelningen nya 

företag. Det som skiljer detta 

företag från våra andra är att det 

sysslar med ”papperstillverkning”

Anledning till att de tillhör oss inom IF 
Metall beror på att då arbetsgivaren 
skulle söka inträde i pappersarbetsgi-
varna så visade det sig att deras avtal 
med bland annat skiftgång med mera 
inte stämde på företaget, då sökte man 
inträde i Teknikarbetsgivarna som an-
tog dom som medlemmar.

Företaget tillverkar emballage i 
papp till industrin och då i första hand 
möbelindustrin.

Företaget har idag tre anställda 
men hoppas att på sikt kunna utöka 
sin verksamhet.

Bolaget ägs och drivs av Jörgen 
Hermansson.

Nya företag i Östra Skaraborg

Martin Karlsson, Bahij Adam, Jari Saarinen, och Mattias Ahlstrand. 

(Saknas gör Emil Magnehed)

Niclas Johansson, Robert Gustafsson, Mikael Danielsson och Mats Blomquvist.

(Saknas gör Fredrik Johansson).


