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– En fotoresa 
till Pripyat, Tjernobyl 
är planerat.

EVA OCH BJÖRN VID PAROC:

– En bra arbetsplats
där alla stannar

sidan 6

sidan 7



2

7

LEDARE: Camilla Johansson, ordförande Västra Skaraborg

Redaktion

Kenneth Eriksson, ansvarig utgivare. Telefon 0500-42 41 70. 

E-post: kenneth.eriksson@ifmetall.se

Christer Andréasson. Telefon 0510-48 41 30.

E-post: christer.andreasson@ifmetall.se

Camilla Meyner. Telefon 0763-37 39 66.

E-post: m_i_lla@yahoo.se

Omslaget

Eva Steinmo Larsson och Björn Jansberger vid Paroc i Hällkis. 
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Johan, studieansvarig,
har rätt kurs även på HD

10

15 Lös korsordet. 
Vinn priser!

Så är då äntligen sommaren här och 
det är en spännande tid som väntar.

Många saker kommer man ha i 
minnet lång tid framöver efter denna 
vinter med sträng kyla och mycket 
snö.

Men nu är det dags att ta ut 
”bågen”.

I början av juni blir det en tur 
med gubben och kompisar till Super 
Rallyt i Litauen och direkt efter hemkomst väntar IF Me-
talls kongress och en kommande avtalsrörelse.

Idag har fl ertalet företag fulltecknade orderböcker och 
nyanställer.

Det betyder att det inför årets avtalsrörelse ser betydligt 
ljusare ut och det är nu dags att även vi arbetstagare får 
smaka av godispåsen.

Innan ni nu bläddrar vidare i tidningen vill jag önska er 
en riktigt härlig sommar.

Ta det lugnt på vägarna och var rädda om varandra.
Kom ihåg: Livet är inte de dagarna som gått, utan de 

dagarna vi minns.

Camilla Johansson
Ordförande Västra Skaraborg

TÄNKVÄRT!
– Lägg undan nu när mannan faller 
från den borgerliga himmelen, 
snart är det dags att betala dina 
räkningar från sjukhuset, a-kassan, 
tandvården och allt annat som dom 
återbetalade skattemedlen egentligen 
skulle räckt till. 
– Det är inte dina pengar, utan 

ett lån av farbror Borg”.
Christer Andreasson

Kicki troll-
binder och
pratar
jämställdhet 

12Håkan talar med 
glöd om värdet av 

bra pensioner

MEDLEMSNYTT
Tidning för Västra och
Östra Skaraborg inom IF Metall2 | 2011Skaraborg
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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.

Avdelningen i Skövde har projektanställt Anders 
Forsberg från och med 1 januari. Anders ska 
värva medlemmar och få företag att skriva kollek-
tivavtal.

Anders Forsberg är 64 år (snart gått förbi 
bäst före datum som han själv säger) och arbetar 
sedan 14 år som ’’rörkrökare’’ på SMK utanför 
Skövde till vardags.

– Trots att vi har mycket att erbjuda så väljer 
tyvärr en del att stå utanför, säger Anders.

Anders kommer ihåg det goda 80-talet när vi 
på arbetsplatserna var mycket bättre på att på-
verka våra nya arbetskamrater. Vi är alldeles för 
dåliga på att säga ’’på den här arbetsplatsen är vi 
solidariska. Vill du vara med?”

Men Anders ger inte upp hoppet och fortsätter 
att försöka påverka och han har lyckats med både 
nya kollektivavtal och medlemmar.

Och det tackar vi för.
Marie Olsson

– Fler ska välja att vara med
Det är målet för Anders Forsberg, projektanställd i IF Metall Östra

17–20 juni 
samlas 300 
ombud 
i Älvsjö, 
Stockholm 
från våra 
avdelningar runt om i Sverige för att beslut hur vi 
skall arbeta och vad vi ska prioritera den närmas-
te tiden. Kongressen har tre olika fokusområden:

• Vårt samhälle och solidariteten
I princip betyder detta frågor om globalisering och 
EU. Tillväxt och Jobb. Trygghet och omställning.

• Våra arbetsplatser och utvecklingen 
av hållbara arbeten

Detta innebär frågor om industrins konkurrens-
kraft. Medlemmarnas utveckling. Kompetensut-
veckling.

• Vår organisation och starkt medlemskap
Utvecklingsfrågor inom förbundet. Facklig kun-
skap, ett maktverktyg.  Samverkan med andra. 
Avdelningarnas struktur.

Allt detta kan man följa direkt från förbundets 
hemsida. Där kan även den som är intresseras ta 
hem ”beslutsboken” där alla motionerna (förslag 
till förändringar) som kommer att behandlas 
fi nns.

Följ kongressen från 

förbundets hemsida:

www.ifmetall.se
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– Mer slagkraftig introduktion
Richard Fransson, 26, gick LO:s medlemsutbildning på Axevalla.

The taxman´s coming?
Journalisten Jan Gradvall i en annorlunda krönika i Dagens Industri.
Jan Gradvall citerade Ian McMillan, 

en av Englands mest kända po-

eter: ”Jag älskar att betala skatt. 

Det är vad som skiljer oss från 

mollusker och kameler och apor’’.

Folk säger alltid, ’Åh nej, skatten har 
höjts igen’, som om det skulle vara något 
dåligt. Det är det inte, det är en fantas-
tisk uppfi nning. Ju mer du arbetar, desto 
mer betalar du i skatt. Och ju fl er skolor 
och sjukhus kan byggas.”

Den ovan citerade engelske poeten 
Ian McMillan har ett annat förslag för 
att höja skattemoralen: att helt enkelt 
byta ut ordet skatt mot något mer posi-
tivt: ”Vi borde kalla det för glädje”.

I stället för att säga ”The taxman’s 
coming!” vill han att vi ska säga ”The 
joyman’s coming!’.

Vi ställde tre snabba fackliga 

frågor till Richard Fransson 26 år 

som arbetar på Volvo Powertrain 

och gick LO:s medlemsutbildning 

för unga på Axevalla Folkhögskola 

under två dagar i april.

Richard fi ck sig en tankeställare under 
kursen när de fi ck titta på fi lmen om 
Radetzki och tycker att alla som går med 
i facket borde se denna.

Text: Marie Ohlsson

Fotnot: Marian Radetzki är nationaleko-
nomen som anser att man måste sänka 
lönerna för de lågutbildade för att få 
bukt med arbetslösheten.

Vad är viktigt för dig? 

– Att alla blir behand-
lade lika.

Vad skulle du vilja 

påverka?

– Få ut mer 
information till 
ungdomar om facket

Vad ska facket göra? 

– Ha mer slagkraftig 
introduktion, 
information på 
ett annat sätt.

 Fo
to

. M
a
rie
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’’Hungriga 

vargar jagar 

bäst’’ är Ma-

rian Radetzkis 

motto.

3 frågor 
till Richard

Hur mycket glädje kommer du att 
deklarera för i år?
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– När jag ska bli stor ska jag åka HD
Johan Cord, handledare och studieansvarig tog ut kursen tidigt.

Många känner till Johan från en-

gagemanget som studieansvarig i 

Västra Skaraborg och handledare i 

både Västra och Östra Skaraborg. 

Men vem vet vem han egentligen 

är, och vilka fritidsintressena är?

Förutom att vara en ”vanlig” kille på 
40+(+) med familj ett eget barn och 
sambo med två bonusbarn i ett radhus 
i Töreboda, så fi nns det ett brinnande 
intresse för konceptet ”Bäggecylindrig 
Harry Davisson” som Ivan Boring brukar 
säga.

Med andra ord så har Johan numera 
mer eller mindre avslutat karriären ihop 
med den engelska katten (Jaguaren) 
som i och för sig fortfarande står kvar 
i garaget, och bokstavligen talar sadlat 
om och numera tillbringar sommarmå-
naderna på sitsen i en Harley Davidson 
Road King –99.

Skaffa en HD
På frågan om varför det kommer sig att 
man byter från en bekväm och skyddad 
miljö i en klimatstyrd bil till öppenheten 
på motorcykeln så svarar Johan utan 
tvekan. 

Redan som liten knatte deklarerade 
Johan att – när jag blir stor ska jag 
skaffa en HD. När sedan gamle polaren 
”Grön” tydligen blev stor och införskaf-
fade en dylik, så tänkte Johan att det var 
dags även för han att växa upp och ta 
steget in i HD-världen.

Varför har du inte en grön/vit cykel 
med tanke på fotbollsintresset? 

– Det får duga med en Hammarby 
halsduk eller mössa på resan, Harley:n 
får fortsätta vara blå och silver, svarar 
Johan lugnt.

Man fördelar slantarna lite annor-
lunda nu. I garderobernas fyllnadsgrad 
får numera Harley-plagg delas med 
Hammarby och rockkonsert-kläderna 
fortsätter han.

Jackor från Bryssel, Polen och nu 
senast London tillsammans med otaliga 
t-shirts och andra plagg plockar på… 
Förresten startade det hela nog i Bryssel 
när man följde med avdelningsordföran-
de till en Harley-shop.

På frågan om det är nog nu, så skru-
var han på sig lite och säger. 

– Visst fi nns det en tanke att det hade 
varit kul med ett projekt, något att skru-
va på lite under vinterkvällarna. Men 

det gäller att gå varsamt, jag har väl inte 
helt introducerat idén för sambon ännu.

Text & foto: Christer Andreasson

– Motorcyklar är ett intresse sedan barnsben. Senare växte intresset till en tävlingskarriär 

i speedway och isracing, säger Johan Cord.

Sommarmånaderna tillbringar Johan på 

en Harley Davidson Road King 1999.
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När man nämner företaget Paroc, 

så svävar folk ibland. 

Ja…, du menar det där. Säger 

man Rockwool, så trillar polletten 

ner för de fl esta. Så kan det bli 

ibland när företag köps/sälj och 

byter namn. 

Beläget i vid Vänerns kant i Hällekis 
utanför Götene med cirka 200 anställda, 
varav 157 kollektivare, huserar ord-
förande Björn Jansberger och huvud-
skyddsombud Eva Steinmo Larsson.

Jag träffar dom bägge på klubbexpe-
ditionen och pratar lite allmänt om 
företaget, om fackliga uppdrag och om 
dom själva. Efter ett tag inser jag att det 
här är nog en ganska bra arbetsplats 
att jobba fackligt på. Faktum är att det 
verkar vara en ganska bra arbetsplats 
att arbeta på över huvud taget. 

Låg frånvaro
Man har träffat arbetsgivare och 
besök arbetsplatser som har fått en att 
undra om det fortfarande är i början av 
1900-talet man kommit till, och ibland, 
väldigt sällan, träffar man framtidens 
företag.

När man frågar hur det egentligen 
ligger till, bakom fasaderna som besö-
karna ser så svara Björn helt naturligt 
att det inte fi nns några stora konfl ikter 
företag och klubb i mellan. Är det något 
är det bara småsaker som hela tiden 
bearbetas och löses efter hand.

Till exempel så går företagets che-
fer och skyddsombud på en gemensam 
arbetsmiljöutbildning.

Ett mått på hur väl ett företag är 
i dom anställdas ögon brukar gå att 
avläsa på sjukfrånvaro och anställnings-
tider. – På Paroc har vi i princip ”livs-
tidsanställningar”, det är väldigt långa 
anställningar här, säger Björn. 

– När det gäller sjukskrivningar har 
vi i princip inga långtidssjukskrivna, det 
är väldigt låg frånvaro alls, säger Eva. 

Företaget satsar mycket på frisk-

– Säger man Rockwool så förstår fl er
De 157 kollektivarna på Paroc gillar sin arbetsplats.

vård, företagshälsovård, 
hälsoprofi ler och särskilda 
aktivitetsgrupper som 
fungerar som en sporran-
de verksamhet där man 
själv får föreslå vilken 
fysisk aktivitet man vill 
ägna sig åt. När man 
sedan är överens så står 
företaget för halva kostna-
den, fortsätter Eva.

Hög säkerhet
Samtidigt har vi personal-
vårdspengar som går till 
mer ”själavårdande” akti-
viteter, sticker Björn in.

Friskvård och säker-
het är av hög prioritet på 
fabriken, bland annat fi nns nu hela tre 
stycken hjärtstartare runt om i byggna-
derna. Något som får ett huvudskydds-
ombuds hjärta att klappa lite extra.

I massmedia har skrivits en del om 
den nya reningsanläggningen som man 
satsar på för att få till en bättre miljö-

hantering och kunna gå 
upp i produktion. Det 
är stora investeringar 
det handlar om och det 
fi nns även planer att 
starta upp verksamhet i 
Ryssland, men där fi nns 
en del infrastrukturella 
problem att lösa först.

Ordning och reda med 
5S är ett populärt före-
tagstidsfördriv nu för ti-
den, här har man gått ett 
steg ytterligare och satsat 
pengar i det hela med 
ersättningar till arbetaren 
för ordning och reda.

En bra arbetsplats får 
folket att stanna, och vi 

tror vi gemensamt har lyckats få till ett 
ställe som folk tycker om, säger Eva. 

– Man ska aldrig vara nöjd, med det 
är synd att klaga, avslutar hon med ett 
leende.

Text & foto: Christer Andreasson

Ordförande
Björn Jans-
berger. 

48 år.

Gift, 3 barn.

Villa i 

Götene

Gillar: 

Sport, 

promenader.

Huvuskydds-
ombud
Eva Steinmo 
Larsson. 
Snart 50 år,

sambo.

Villa i Bränne-

brona

Gillar: Prome-

nader, huset, 

att resa.
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Björn Jansberger, klubbordförande vid Paroc i Hällekis.
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Jorunn Wallin, montör i modul 3 

Volvo personvagnar i Skövde.

Jorunn är också fackligt ombud.

Stekt laxfi lé med 
quinoa, ungstekta 
grönsaker och 
fetaost kräm
1) Stek laxfi lén i stekpanna.

2) Tillred Quinoa enligt beskrivning på 

paketet.

3) Lägg grönsakerna på olivoljad plåt till 

exempel morot, rödlök, palsternacka, 

champinjoner.  Salta och rosta i ugnen på 

225grader i 10 minuter. Mixa 2 msk cream 

fraiche med 25 gram fetaost.

DAGENS FRÅGA: 

Vad har du för planer
för sommaren?

– 2 veckors semester i sommar som ej 

är inbokade för vi ska åka till Turkiet i 

oktober.

– Vi ska åka till Spanien för att 

sola och bada.

– En fotoresa till Pripyat, 

Tjernobyl är planerat.

– Det blir husbilen i år. En tur till 

Bornholm och en del fi ske förstås.

Dennis Karlsson, 
Brodit Plast.

Laila Andersson, 
Arkivator. 

Patrik Norén,
Hydralid AB Lidköping.

Poul Hansen,   
IAC Skara.

Att ha en hård, kall och låg 
arbetslöshetsförsäkring och 

sjukförsäkring för att stoppa de fåtal 

som fuskar är en katastrof.

Man trampar på dem som redan 

ligger. Man blir inte friskare bara för 

att man får mindre pengar. Det är 

en kollektiv bestraffning.

Tänk om alla skulle behöva betala 

fortkärningsböter bara för att några 

få kör för fort! Man ska inte vara 

rik på A-kassa eller sjukförsäkring 

men man ska kunna leva ett skäligt, 

humant och normalt liv.

8100
träd gick 

åt till att 

trycka 7,4 

miljoner 

deklara-

tionsblan-

ketter i år.
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Vinnare 
i korsordet, 
nummer 1/2011
1.  Ove Juneståhl, Platåvägen 17a,   

 541 55 Skövde

2.  Britt-Louise Magnusson, Uttervägen 5,  

 531 57 Lidköping

3.  Kia Andrén, Gitarrvägen 1,   

 541 57 Skövde

Korsord 

på sidan
15
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– Framtida samarbeten kräver personli
Marko Peltonen, klubbordförande vid Volvo PV, har besökt en av kinesisk

Det spekulerades mycket så när 

beskedet kom var det ganska 

väntat, den 2;a augusti 2010 att 

kinesiska Geely hade köpt Volvo 

PV från Ford. Ändå så väcktes 

många frågetecken.

Mycket handlade naturligtvis 

om Geely skulle ta allt det bästa 

från Volvo och fl ytta detta till 

Kina. Med ett relativt kort per-

spektiv i bagaget, så kan vi kon-

statera att försäljningen från Ford 

inte har inneburit någon nackdel 

för oss anställda på Volvo Person-

vagnar.

För att säkra framtida samarbe-

ten så kräver dock detta person-

liga kontakter och uppbyggnad 

av kontaktnät, vilket är en viktig 

ingrediens i det kinesiska sam-

hället. 

Jag hade förmånen att få besöka Kina 
i oktober månad tillsammans med 
representanter från förbundskontoret, 
med Stefan Löfven och Mats Svensson i 
spetsen. 

Tanken med denna resa var bl.a. att 
träffa representanter från både natio-
nella och lokala fackliga organisationer. 
Men även att bygga ett kontaktnät med 
Geely som vi kan ha nytta av i framti-
den. 

Annorlunda fackligt arbete
Först ska man klargöra att kinesiskt 
fackligt arbete inte är alls likt den väs-
terländska, det fi nns enbart ett offi ciellt 
fackförbund i Kina, All-China Federation 
of Trade Unions (ACFTU), vilken har 
väldigt starka kopplingar till det kom-
munistiska partiet. Deras huvudsakliga 
uppgift hittills har varit att ordna mer 
sociala aktiviteter för medlemmarna, än 
att jobba med mer traditionella fackliga 
frågor. Men signalerna man får är att 
ACFTU även kommer att bli mer aktiva 
i löneförhandlingar, arbetstidsdiskussio-
ner, m.m. vilket ändå kommer att vara 
långt från den västerländska nivån. 

Offi ciellt namn: Folkrepubliken  

 Kina

Huvudstad: Beijing (Peking) 

Statsskick: Folkrepublik

Språk: Kinesiska 

Valuta:* CNY (Chinese  

 yuan)

Folkmängd: 1.321.400.000 

Yta: 9.596.960 km²

President: Hu Jintao   

 (fr. 2003)

Premiärminister: Wen Jiabao   

 (fr. 2003)

Generalsekreterare KKP: Hu Jintao   

 (fr. 2002)

Största stad: Shanghai   

 (18.670.000   

 inv.)

Militär: Folkets be-

 frielsearmé

Nationaldag: 1 oktober

Medellivslängd:** 72,88 år 

 (män 71,13 och  

 kvinnor 74,82)

Största folkgrupp: Han (ca 91 %)

Fakta om Kina

ALLOKEMISKA AVTALET
Lönehöjningar den 1 juni 2011
Om enighet inte uppnås vid lokal eller 
central förhandling ska lönehöjningar 
fördelas i lokal förhandling om 295 öre 
per timme. Om enighet inte uppnås om 
fördelningen utges generellt 221 öre. 
Där lokalt lönesystem förekommer ska 
fördelningen ske inom ramen för detta. 
Saknas lokalt lönesystem ska hela löne-
potten fördelas generellt.

SAMHALL
Löner från och med den 1 juli 2011
Grundlön vuxna arbetare (fyllda 18 år) 
17 500 kronor
Grundlön för minderåriga (ej fyllda 18 
år) 14 000 kronor

Arbetsuppgiftstillägg
Lönenivå 1  760 kronor
Lönenivå 2  1 260 kronor
Lönenivå 3  1 760 kronor
Lönenivå 4  2 510 kronor

MOTORBRANSCHAVTALET
Lönehöjningar från och med 1 juli 2011
Generell höjning av utgående månadslön 
i kr/mån.
Vuxen arbetare  282 kr
Minderårig arbetare  183 kr

Generell höjning av utgående timlöner i 
öre/tim.
Vuxen arbetare  161 öre
Minderårig arbetare  105 öre
Varje företag erhåller en allmän pott om 

161 öre per timme för 2011 för individu-
ell fördelning.

IMG-AVTALET
Löneförhöjning från och med 1 mars 2011

Varje företag erhåller en pott om:
Vuxna arbetare – minst 518 kr/mån.
17 år – minst  518 kr/mån.
16 år – minst  518 kr/mån.

Vid oenighet om fördelningen av pot-
ten läggs potten ut generellt.

SINF-AVTALET
Löneförhöjning från 1 april 2011
Varje företag erhåller en pott på 338 öre 
per timme/anställd för lokal fördelning. 
Vid oenighet om pottens fördelning 

AVTALSNYTT
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ga kontakter och bra kontaktnät
a Geelys åtta bilfabriker.

Prioriterad bilindustri
Tittar man på bilindustrin som ett iso-
lerat område, så är den idag klassad av 
Kinesiska staten som ett viktigt utveck-
lingsområde. Det har tagits beslut om att 
framtida byggnationer av bilfabriker ska 
koncentreras till inlandet, istället för som 
idag att allting ligger på ostkusten. Detta 
ska leda till att tillväxten och köpkraften 
ökar även på områden som idag är mer 
bondesamhälle. 

Marknadsanalytiker som vi träffade 
på resan tror att nybilsförsäljningen 
kommer att öka från 17 miljoner 2010 till 
30 miljoner år 2015. Detta är helt ofatt-
bara siffror, men även en tydlig signal om 
vilken marknad som är den starkast sti-
gande. Ska man bibehålla eller öka sina 
försäljningsnivåer som biltillverkare, då 
gäller det att vara positionerad och stark 
på den kinesiska marknaden. 

Prioriterad
Vi fi ck även möjligheten att besöka en 
av Geelys 8 bilfabriker, Ningbo fabriken 
i nordöstra Zheijang provinsen. Detta är 
en komplett bilfabrik som togs i drift år 
2000. Här tillverkas bl.a. deras Emgrand 

EC7, som kan jämföras med en Volvo S60 
i storlek. Skillnaden är att en ny EC7 
kostar c:a 70 000 RMB (samma i SEK). 

Det som var så typiskt kinesiskt är 
den öppenhet och nyfi kenhet som fi nns, 
vi fi ck full insyn i samtliga tillverknings-
processer, siffror och statistik. 

Fabriken är som 
vilken modern bilfabrik 
i västvärlden som helst, 
med undantaget att det 
är mycket mer personal-
tätt än hos oss. Detta är 
naturligtvis kopplat till 
att lönekostnaderna är 
en bråkdel av vad våra 
är. En bilarbetare tjänar 
i genomsnitt c:a 4 000 
RMB/månad. 

Utbildningssatsningar
När det gäller utbild-
ningsnivån på ungdomar 
så kan man inte bli annat 
än imponerad. Det har 
utexaminerats c:a 6 miljo-
ner personer per år sedan 
2007 från universitet. 

Även Geely har investerat väldigt 
mycket i utbildningscentras. Man har 
ett tätt samarbete med bl.a. Beijing och 
Hainan universitet. 

Sedan har man även öppnat ett 
utbildningscenter som är inriktad mot 
produktutveckling, ledning och mark-
nadsföring. Denna tanke är något som 
vi hoppas att Geely tar med in i ägandet 
av Volvo. Det vore en konkurrensfördel 
om man bedrev egna utbildningar inom 
Volvos kärnämnen. 

 
Prioriterad
Ska man även nämna något om landet 
Kina, så är det mycket intressant och 
spännande land att besöka. Alla sevärd-
heter och historia gör att man känner 
som om man återigen satt på historielek-
tionerna i skolan och fascinerades av det 
stora landet i öst, även kallad ”mittens 
rike”. 

Utförligare information om landet 
Kina hittar ni på följande webbplats: 

http://www.mittensrike.se/ 

Marko Peltonen
Ordförande Metallklubben Volvo PV,

Ledamot av avdelningsstyrelsen. 

utläggs hela potten generellt.

BYGGNADSÄMNESINDUSTRI
Löneförhöjning från 1 augusti 2011
Utgående löner höjs generellt med 190 
öre/timme för vuxna arbetstagare och 
med 144 öre/timme för arbetstagare som 
ej fyllt 18 år. Därutöver skall individu-
ella löneförhöjningar ske inom en pott av 
127 öre/timme.

SVEMEK
Löneförhöjningar från 1 augusti 2011
Månadslönerna höjs generellt för vuxna 
arbetare med 290 kr + pott på 290 kr. 
Utgående timlöner höjs med för vuxna 
arbetare med 167 öre/timme och + pott 
på 167 öre.

GEMENSAMMA METALLAVTALET
Löneförhöjning från 1 juni 2011
Vid varje företag bildas en pott om 2.3% 
av företagets lönesumma  den 31 maj 
2011. Potten fördelas  genom lokal över-
enskommelse mellan företaget och den 
lokala fackliga organisationen.

TEKNIKAVTALET
Löneförhöjning från 1 juni 2011
Vid varje företag bildas en pott om 1,9% 
+ 0,4% (löneöversyn) av månadslönerna 
för arbetarna på verkstaden. Potten 
fördelas genom lokal överenskommelse 
mellan företaget och den lokala fackliga 
organisationen.
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Fackliga studier under hösten
LÄS MER OM: Medlem i facket, Med livet som insats, Röda tråden

Kicki trollband verkstadsklubben
39 steg mot ökad jämställdhet i fokus för jämställdhetsdag

Verkstadsklubben Volvo Power-

train i Skövde, har haft en ut-

vecklingsdag med inriktning mot 

jämställdhet. Kicki Borhammar 

från EDCS i Skövde föreläste un-

der förmiddagen vilket var mycket 

uppskattat och intressant. Det gav 

en hel del att tänka på och vi fi ck 

nya insikter. 

På eftermiddagen arbetade vi vidare 
på egen hand med rapporten ” 39 steg för 
ökad jämställdhet” som förbundet har 
tagit fram. Det blev långa och givande 
diskussioner som vi får arbeta vidare 
med eftersom tiden inte räckte till.

Målsättningen är att ta fram de delar 
ur rapporten som vi kan påverka på 
lokal nivå och arbeta vidare med detta.

Vi behöver också integrera jämställd-
hetstänket på ett bättre sätt inom den 
fackliga verksamheten, framförallt på 
arbetsmiljösidan.

Linda Henricsson  
Volvo Powertrains Verkstadsklubb

Även in detta nummer påmin-

ner vi om att det fi nns en hel del 

utbildningar även för den enskilde 

medlemmen. Se om det är något 

som kan tänkas passa, och kon-

takta er studieansvarig på klubb-

en, eller direkt till avdelningen 

om ni saknar studieransvarig på 

arbetsplatsen.

Medlem i facket 
(Hjo-Tibro-Karlsborg)  4 OKT 2011
Röda tråden 
(Hjo-Tibro-Karlsborg)  5 OKT 2011
Med livet som insats 
(Hjo-Tibro-Karlsborg)  6 OKT 2011

Medlem i facket 
(Tidaholm)  LO-ABF   10 OKT 2011
Medlem i facket 
(Falköping) LO-ABF   13 OKT 2011

Medlem i facket är en grundläggande 
medlemsutbildning som princip går ut 
på att man skall få ett hum om vad det 
handlar om, vad är det man betalar en 
medlemsavgift till och vad kan man ha 
för nytta av det här medlemskapet.

Med livet som insats är utbildning 
som handlar om hälsan och miljön med 
människan i centrum. En slags variant 
av skyddsombudsutbildningarna, fast för 
alla medlemmar.

Röda tråden är en diskussionsut-

bildning där man pratar om samhället. 
Hur vill du att det skall vara, hur ska 
det fungera. En utbildning i både fack-
liga och politiska frågor.

Text & Foto: Christer Andreasson

Mer att läsa om medlemsutbildningarna 

och tider/platser fi nns på LO:s gemen-

samma studieportal: 

http://fackligutbildning.se/

Rapporten 39 steg för ökad 

jämställdhet fi nns att ladda ned 

från förbundets hemsida

www.ifmetall.se
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Är du sjukskriven på grund av olycksfall eller arbetsskada?

SJUKPERIOD VEM BETALAR? VAD KRÄVS?   ATT OBSERVERA

Arbetsgivaren. En (1) karensdag 

därefter 80% av lönen.

Läkarintyg, om inte förr 

så från 8:e dagen.

Försäkringskassan kan ifråga-

sätta behovet av sjukskrivning.

Dag 1– 14 

Dag 15-360 AGS 10% (avtals-

gruppsjukförsäkring)

AGS anmälan fi nns hos 

arbetsgivaren.

Tidsbegränsad 

sjukersättning (upphör 

under en övergångsperiod 

till och med 2012)

Försäkringskassan.

AGS Månadsbelopp. 

Anställningen behålls.

OBS: Inte semesterlöne-

grundande frånvaro.

Dag 15 och vidare Försäkringskassan. 80% av 

SGI (sjukpenninggrundande 

inkomst).

Försäkringskassan kan ifråga-

sätta behovet av sjukskrivning 

och även dra in sjukpenningen.

Läkarintyg.

Försäkringskassan kan ifråga-

sätta behovet av sjukskrivning 

och även dra in sjukpenningen.

Sjukersättning

Tillsvidare

Om sjukskrivningen beror på olycksfall eller arbetssjukdom som 

godkänns av Trygghetsförsäkring vid arbetssakda (TFA) är gången i 

princip densamma, skillnaden är att om sjukskrivningen varar mer 

än 14 dagar är det Arbetsskadeförsäkringen som går in istället för 

AGS . Vid Sjukersättning kan man få livränta från Försäkringskassan 

som täcker mellanskillnaden mellan lön och sjukersättningen.

Delar du inte Försäkringskassans bedömning?

På senare tid har Försäkringskassan allt oftare, nekat sjukpenning, 

dragit in sjukpenning och avslutat sjukersättningar. 

I dessa fall ska klubben på arbetsplatsen hjälpa medlemmen 
med överklagande eller liknande. Finns ingen klubb kan man 

vända sig direkt till IF Metalls avdelning.

I vissa fall kan också anställningen ifrågasättas då det kanske inte 

fi nns arbetsuppgifter som är möjliga att utföra på arbetsplatsen. 

Klubben kan då kontakta avdelningen för rådgivning.

IF Metalls avdelning har möjlighet att tillgå LO –TCO Rättsskydd. 

Vid arbetsskada kan bistånd därifrån beviljas av förbundet efter 

ansökan från IF Metalls avdelning.

Anställningen 

upphör.

Försäkringskassan.

AGS Månadsbelopp.

Läkarutlåtande. Prövning 

av Försäkringskassan.

Till AGS, kopia av beslut från FK.

Läkarutlåtande. Prövning 

av Försäkringskassan.

Till AGS, kopia av beslut från FK.

Skövde
0500-42 41 70

Lidköping
0510-48 41 30

Växelnummer till:

Så når du IF Metall Östra 

och Västra Skaraborgs 

försäkringsansvariga direkt:

Östra Skaraborg

Marie Olsson        0706-300 717

Västra Skaraborg  

Uno Johansson 0510-48 41 41   
  

Information till sjukskrivna

Viktigt att ansöka om förlängd sjukpenning

Från och med den 1 oktober måste du som fått sjukpenning i 364 dagar

inom ramtiden* ansöka om förlängd sjukpenning. 

Ansökan fi nns på www.forsakringskassan.se  Försäkringskassan skickar

även hem ansökan när Du kan få vanlig sjukpenning i ytterligare högst

30 dagar.

* Du kan få vanlig sjukpenning i högst 364 dagar under en period på 450 

dagar (15 månader). Denna period kallas ramtid. Är du mycket allvarligt

sjuk kan du ansöka om fortsatt sjukpenning.

För ytterligare information se våra respektive hemsidor:
www.ifmetall.se/avd28
www.ifmetall.se/avd27
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Jag och Camilla Meyner från östra 

åkte upp till Stockholm fredagen 

den 25 mars. 

Hela tåget var fullt av Skara-

borgs socialdemokrater som skulle 

upp på extra kongressen. När vi 

kom upp till Stockholm så hann 

vi både checka in på hotellet och 

äta en bit mat innan det var dags 

och besöka Stockholm Waterfront 

kongress. 

Efter att gått fel och råkat hamnat på 
baksidan av detta nybyggda kongress 
center, så kom vi äntligen in i kongres-
salen efter att ha passerat en säkerhets 
kontroll precis som på fl ygplatserna. 

Det börjar med inledningstal av Mona 
Sahlin och det slog mig vilken skicklig 
talare Mona är.  Hon börjar med att 
säga! Äntligen får jag säga välkomna. 
Äntligen är vi här och snart kan parti-
arbetet åter bli vardag. Å partistyrel-
sens vägnar hälsar jag er alla hjärtligt 
välkomna till den extra partikongressen 
2011!

 Sen håller hon ett bra tal om allt 
från Per-Albins folkhemsvision, över 
Erlanders starka samhälle och Ingvar 
Carlssons välfärdssystem, Olof Palmes 

fredsarbete, Perssons gröna dröm 
till hennes eget Möjligheternas 

land. Sen var det dags för den allmän-
politiska diskussionen där alla ombuden 
fi ck möjlighet att diskutera framtida 
politiska utmaningar. 

Dan Gabrielsson från Falköping sa 
att riskkapitalbolag och vinstintressen 
inte hör hemma inom den offentliga 
skolan, vården och omsorgen. Partiet 
missade den frågan i valrörelsen me-
nar han och uppmanade Håkan Juholt 
att ”rulla in bollen i mål”. 

Kändistätt
Nu var det dags för en kopp kaffe och 
var får man tag på det? Efter en stunds 
letande hittade vi ett ställe att få en 
kopp på och det var inte bara vi som ville 
ha kaffe. Här stod Göran Persson, Ingvar 
Karlsson, Pär Nuder, Björn Rosengren, 
Leif Pagrotsky, Ylva Johansson med 
många fl er. Efter denna kändisstorm 
så var det dags för val av partiordfö-
rande och nu gällde det att skynda sig så 
vi får bra platser. 

Det första Håkan Juholt gör när han 
blir vald till partiledare för Socialde-
mokraterna är att hänvisa till en sång 
av Tom Petty ”I Won’t Back Down” och 
säger att partiet inte kommer vika ner 
sig. Då känner vi oss stolta över att få 
vara med som åhörare och det känns i 
hela kongressalen att nu är det Nystart 
som gäller. 

– I Won´t Back Down, nu också ett begr
Michael Karlsson inspirerades av Håkan Juholt och jobbar nu för Regerings

I Medlemsnytt nummer 1 tänkte 

Michael Karlsson, IF Metall Västra 

Skarborg högt inför Socialdemokraternas 

Extrakongress i mars. Nu har både 

Michael och åtskilliga andra fått svar 

på hans fundering: – Kan det bli någon 

okänd som väljs till (S)-partiledare?

Socialdemokraternas partiledare

Håkan Juholt 2011-

Mona Sahlin 2007-2011

Göran Persson 1996-2007

Ingvar Carlsson 1986-1996

Olof Palme 1969-1986

Tage Erlander 1946-1969

Per-Albin Hansson 1925-1946

Hjalmar Branting 1907-1925

Claes Emil Tholin 1896-1907



13

Det känns stort att vara med när en 
ny partiledare väljs för Socialdemokra-
terna för det är inte ofta det görs, sedan 
1896 är det nio gånger. Efter partiledar-
valet var det fortsatta allmänpolitiska 
diskussioner. Vi lyssnade en stund sen 
var det dags att gå till hotellet.

Lördagen den 26 mars började 
kongressen med Håkan Juholts linjetal. 
Det är fullt med folk inne i kongressalen 
alla sitter och är förväntningsfulla. Alla 
har fått var sin skylt på ena sidan står 
det Juholt och på den andra är det en 
mustasch. Håkan bjöd på ett starkt och 
engagerat linjetal. Det var ideologi och 
tog upp fl era viktiga frågor. Efter talet 
var det dags för den allmänpolitiska dis-
kussionen igen. Sen var det dags för oss 
att åka hem till Skaraborg igen och jobba 
på för REGERINGSSKIFTE 2014.

När Håkan Juholt avslutade den ex-
tra partikongressen tog han med sig fyra 
uppdrag: utrota barnfattigdomen, trygga 
pensionerna, genomlys avregleringarna 
och se över skattesystemet. 

Michael Karlsson, facklig- politisk 
ansvarig IF Metall Västra Skaraborg

I mitten på april samlades ett tju-

gotal politiskt aktiva och intres-

serade från både Västra och Östra 

Skaraborg för en gemensam resa 

till Stockholm för att träffa våra 

politiska vänner från Skaraborg.

Patrik Björk tog emot och vid riksdags-
huset och tillsammans med Monica 
Green fi ck vi en frågestund där vi dis-
kuterade vad som var aktuellt och nytt. 
Mycket av diskussionerna handlade om 
regionvalet den 15 maj och förändring-
arna i studieledighetslagen.

En rejäl rundvandring i de komplexa 

epp i Sverige
skifte 2014.

Politik på hög nivå
Riksdagspolitiker från Skaraborg tog emot

Håkan Juholts tal fi nns på: 

http://www.socialde-

mokraterna.se/Extrakon-

gress-2011/Hakan-Juholts-

linjetal/

Debatt i Riksdagen mellan Tommy Waidelich (S) och Anders Borg (M).

byggnaderna avslutades med att vi 
lyssnade på den första debatten mellan 
Tommy Waidelich och Anders Borg. En 
riktigt intressant sak att se då Borg är 
gammal räv i sammanhanget Waidelich 
relativt ny, i alla fall i dessa samman-
hang. Det skall bli spännande att se 
Tommys utveckling under åren här.

För de som vill se ett smakprov på 
denna debatt, har vi lagt ut ett youtube-
klipp på vår kanal: http://www.youtube.
com/ifmetallskaraborg

Vi tackar Patrik för att han tog hand 
om oss däruppe.

Text & Foto: Christer Andreasson

Patrik Björk. Monica Green.
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Söndagen den 1 maj startade med 

strålande solsken och isande kall 

vind.    Stefan Löfven skulle hålla 

tal i Falköping, Hjo och Skövde. 

Jag hade fått äran att köra runt 

honom, hans fru Ulla samt pres-

sekreterare Lars Ankarfjäll. Jag 

tyckte att uppdraget skulle bli 

jätte kul trots att björkarna hade 

pollen- exploderat och min näsa 

rann som en otät vattenkran. 

Jag hade också lovat min avdelnings-
styrelse på IF Metall Östra Skaraborg 
att se till att vår fana kom på plats till 
ansvarig fanbärare på de olika orterna. 
Klockan 9.00 hämtade jag upp dem 
utanför deras hotell i Skövde. Vi hade en 
snäv tidsplan att följa. Min lilla gröna 
Clio fi ck bekänna färg med Stefan i fram 
och de andra två i baksätet med fanan 
mellan sig, den fi ck nämligen inte plats i 
bagageutrymmet.

Vi styrde mot Falköping och jag bör-
jade så sakta lugna ned mig, Vi var på 
väg. Mina kollegor hade dagarna innan 
med glimten i ögat skojat om hur vi alla 
praktiskt skulle få plats i min bil med 
fanan och allt samt friskt spätt på med 
punktering och eventuellt bensinstop. 
Till saken hör att jag kvällen innan fått 
panik när jag skulle tanka bilen och 

luckan inte gick att öppna. Den hade 
kärvat fast och vi fi ck bända, vrida och 
pilla med skruvmejsel i ett par timmar 
innan vi fi ck upp den. Kunde slutat med 
en katastrof. Hur får man tag en bil sent 
en valborgsmässoafton?

Framme i Falköping samlades vi på 
Stora torget och tågade till orkesterns 
trummande genom stan till parken. 
En ganska lång sträcka på närmar tre 
km. Falköpingsströget är det längsta i 
Skaraborg. Väl framme höll Stefan sitt 
tal i Solen.

Stefan Löfven talar i Hjo
Nästa anhalt var Hjo och där startade vi 
med en lunch nere i källaren på Sturega-
tan. Där håller Lo och arbetarkommunen 
Hjo till. Det var dukat med potatissallad, 
exotiska frukter och lokal rökt Röding 
från Vättern. Det var väldigt trevligt och 
uppskattades mycket av våra vänner 
från Stockolm. Sen var det då dags för 
det andra första maj tåget för dagen. So-
len sken fortfarande men det cirkulerade 
mörka moln och det blåste kall vind. 
Talet hölls i Hjo-parken som är vackert 
belägen med utsikt över sjön Vättern. 

Snabbt hann vi slänga i oss en kopp 
kaffe innan vi begav oss tillbaka till 
Skövde och sist anhalten. På vägen 
kom det lite regn men vi var överens i 
bilen om att det inte skulle regna under 

demonstrationståget eller talet i He-
lensparken i Skövde. Och det gjorde det 
inte heller. Stefan inledde talet med att 
säga: – ”vi bestämde i bilen att det inte 
skulle regna och när facket bestämmer 
en sak brukar det bli så”.

I sina tal på första maj i Falköping, 
Hjo och Skövde talade IF Metalls för-
bundsordförande Stefan Löfven, om de 
ökade klassklyftorna och bristen på en 
verklig jobbpolitik.

– Vi måste se verkligheten som den 
är, sa Stefan Löfven. Se ofriheten, skam-
men och det ovärdiga för ett barn som 
inte har råd att åka med kompisarna på 
skolresa och som döljer sanningen med 
att ”jag har redan varit där”. Se ofrihe-
ten i att bli knuffad ut ur sjukförsäk-
ringen, ut i ovisshet samtidigt som du 
kämpar mot cancer. Se ofriheten för en 
ung tjej eller kille att inte hitta en egen 
bostad så att de kan starta sitt vuxna liv 
på riktigt. Se ofriheten i allt fl er viss-
tidsanställningar och att ungdomar får 
”provjobba” gratis.

Han gick också till angrepp på rege-
ringens jobbpolitik.

– Jag besöker många företag i runtom 
i Sverige. Senast var jag i Tierp, Väs-
terås och Trelleborg. Överallt kommer 
samma budskap från företagen ”vi har 
svårt att få tag i folk”. Detta i en tid när 
IF Metall har 35 000 arbetslösa medlem-
mar, det vill säga en arbetslöshet på 13 
procent. Det är dags för ett nytt kun-
skapslyft och en verklig och aktiv jobbpo-
litik, inte förvaring i Fas 3, vi upprepar 
vårt krav till regeringen sätt för sjutton 
igång och utbilda, sa Stefan Löfven.

– Det är viktigt att ha ett arbete, men 
också viktigt hur man har det på jobbet. 
I dag upplever allt fl er att allt färre 
ska göra mer. Vi måste satsa på bättre 
arbetsmiljö och en rehabilitering värd 
namnet. Vi ska forma en tydlig politik 
för arbetets villkor och innehåll som 
visar vägen till riktig konkurrenskraft – 
med hållbara arbeten, kollektivavtal och 
trygga anställningar, sa Stefan Löfven.

Text: Camilla Meyner
 

Med Stefan och fana i min Clio
Camilla Meyner guidar Stefan Löfven på förstamaj–turné i Skaraborg
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Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Rådhusgatan 6, 541 22 SKÖVDE. Senast den 31 augusti 2011 vill vi ha ditt svar.

Priser: 1:a pris, 2 st biobiljetter. 2–3 pris, 1 st biobiljett.

Namn

Adress        Postadress
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Början till fackets förnyelse
Eli Abadji – en av 17 lyssnare och inspiratörer 
i LO-projektet Stora Resan.
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Ni har vid fl era tillfällen läst om 

vår mångkulturelle vän Eli Abadji 

här i Västra Skaraborg. Han har 

på något sätt blivet symbolen för 

det kulturarbete som varit den 

sista tiden i avdelningen, och vi 

är många som lyssnat på hans ord 

när det gäller konst, bokprojekt, 

att läsa för barn och så vidare.

Nu är det dags för Eli att lyssna ett tag. 
Eli är en av 17 inspiratörer i LO:s ”Stora 
Resan”-projekt.

Vad det hela handlar om i korta 
orda-lag är att öka förståelsen för unga 
människor och deras jobb-

situation. 100 000 män-
niskor skall lyssnar på 
för att ta reda på vad 
de egentligen tycker om 
facket och vilka behov 
de har.

Förutom de 17 inspi-
ratörerna fi nns det ett 
fl ertal som är registre-
rade som lyssnare, ett 
uppdrag du lätt själv 
kan registrera dig som 
på adressen: 
http://storaresan.se/

Text: Christer 
Andreasson

Eli Abadji är organisatör på IF Metall Västra Skaraborg 

och bloggar som inspiratör i projektet.


