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Lös korsordet. Vinn priser!

Månaderna går fort.  Vintern lämnar oss och vi går 
mot ljusare tider. Jag hoppas att ni alla har använt 
dessa mörka månader till att samla kraft och energi 
inför våren och år 2014 som jag vet kommer att inne-
bära en fullbokad almanacka för många av oss förtro-
endevalda. Den kommer inte bara medföra  en arbet-
sam tid utan även en intressant.

Först en kongress och sedan två stora val.
 Val till Europaparlamentet och sedan val 

till Sveriges riksdag. 

Alla IF Metallare boka in 25 maj och 14 sep-
tember för då är det dags att gå och rösta. 

Rösta för ett rött Europa den 25 maj och 
ett svenskt regeringsskifte den 14 september.

 Det är dags för oss att få en svensk statsminister 
sprungen ur arbetarrörelsen och som har målsättning-
en att arbeta för ett varmare och rättvisare Sverige. 
Ett samhälle där klassklyftorna minskar och inte som 
idag ett kallt där klyftorna ökar. 

Rösta för en regering som för en politik som leder till 
allas rätt till ett arbete .

Rösta för en regering som för en politik som leder 
till olycksfria och hållbara arbeten. 

Rösta för en regering som för en politik som leder 
till att alla skall känna trygghet och att det är behovet 
och inte plånboken som styr vem som ska få hjälp med 
skola, vård och omsorg. 

Därför kamrater uppmanar jag er alla att gå och 
rösta. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan 
vi påverka.

 Kamrater den 25 maj och den 14 september är det 
din röst som avgör Sveriges framtid.

Ett varmt eller kallt Sverige?
Jag kommer rösta för ett varmt! Vad gör du?

Camilla Johansson
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Ett varmare Sverige

Lennart har 
arbetat 40 år 
vid samma 
företag. På 
fritiden ser 
han till att 
havsörnen
får 
mat.
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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 Skaraborg innefattar dessa kommuner:

Essunga, Mariestad, Lidköping, Skara, Vara, Götene, Töreboda, 

Grästorp, Gullspång.

IF Metall Östra Skaraborg

Skåningstorpsvägen 5

541 65 Skövde

Telefon: 0500-42 41 70

Fax: 0500-41 34 70

E-post: postbox.avd27@ifmetall.se

IF Metall Östra Skaraborg innefattar dessa kommuner:

Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping, Karlsborg, Tibro.

’’HÖRT PÅ BÔGDA’’

Vi vill gärna att ni skickar in vad som hänt: Någon att fi ra? Fyndat på loppis? Skaffat nytt husdjur eller partner? 

Dagens ros till någon vardagshjälte? Vad som helst. Redaktionen tar sig rätten att korta insänt material.

Skicka till: IF Metall Östra Skaraborg , Marie Olsson, Box 84 , 541 22 Skövde. Eller marie.olsson@ifmetall.se

Riksdagsman 
Tomas Eneroth 
besöker Skövde 
20 maj
Den 20 maj får vi besök i Skövde 
av Tomas Eneroth (S).  Han är 
vice ordförande i socialförsäkrings-
utskott. Boka kvällen och håll utkik 
på hemsidan eller hör av dig till din 
avdelning för mer information.

Fackens kamratstöd inom Volvo GTOs Verk-
stadsklubb skänkte gosedjur och andra leksa-
ker till Lekterapin på Skaraborgs sjukhus.

Jättekul och stort tack, säger Tina Hed-
berg (t.v.), lekterapeut på KSS.

Dessa kramdjur, spel, bilar och andra lek-
saker kommer väl till pass vid födelsedagar 
och som stickpresenter åt barn, säger Tina. 
Stickpresent kan barnen få efter att varit 
tvungna att få till exempel ett stick i armen.
Fyra stora kartonger med diverse färgglada 
leksaker överlämnades av Katarina Pent-
mark (t.h.) från Fackens kamratstöd.

A whole world in our pockets.

Instagram-
konto 
värt att 
kika på
ifmetall_skaraborg_val2014
bortaitankar

Riksdagsman Tomas Eneroth 

(S), besöker Skövde 20 maj.

Stöd till lekterapi
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Boken om Johan Löfroth och Gustaf 
Seppelin Solli berör in på bara skinnet
Jag vill av hela mitt hjärta rekom-

mendera boken ’’Döden på job-

bet’’ av Ellinor Torp.

Den handlar om olyckan på en av 

företaget Nordkalks kalkugnar på 

SSAB i Luleå för snart två år sedan. 

Sju människor skadades, varav två 

svårt, Gustaf Seppelin Solli och 

Johan Löfroth.

Johan dog och Gustaf överlevde. Ett 
enda andetag avgjorde vem som fi ck 
leva.

Men Gustaf överlevde till ett pris 
av att han är helt sönderbränd, sak-
nar fi ngrar, har förlorad syn och är 
väldigt begränsad.

Gustaf var 19 år när det hände. 
Hans föräldrar sa likadant som jag 
har sagt till mina söner: Vi nekar inga 
jobb, jobb är jobb och vi tar vad vi får.

Den berörde mig djupt samtidigt 
som man blir förbannad.

Och det behöver vi bli. Förban-
nade alltså.

För i Sverige 2013 så kommer ar-
betsgivarna fortfarande undan med 
att ha ihjäl arbetare.

 Kristian Lundberg skriver i Afton-
bladet:

’’Elinor Torp har på ett sätt skrivit 
en av de viktigaste reportageböcker 
som jag har läst på mycket länge, 
okonstlat och utan övertoner driver 
hon reportaget fram mot den obön-
hörliga slutsatsen: Det har skett ett 
ideologiskt skifte bakom ryggen på 
oss där vi förvandlats från arbetande 
människor till objekt där man kan 
räkna med att en eller annan går un-
der eller förolyckas. Allt sker i namn 
av en valfrihet där vi aldrig givits 
mandat att välja’’.

Boken är en blandning av reporta-
ge och tankar från de anhöriga blan-
dat med hur utredningen går till om-
kring en olycka och hur svårt det är 
att driva en sådan utredning.

Boken berör in på bara skinnet. 
LÄS DEN!

Fotnot: Boken, som är på 224 sidor 
och innehåller ett bildreportage i färg, 
ges ut och beställs av Dagens Arbete 
eller hör med din avdelning. 

Jag har idag fått svar på en fråga 
jag ställt till de som vet. 

Det sägs ju ofta, så ofta så det 
har blivit en offi ciell sanning, att 
EU sponsrar företagsfl yttar. 

Detta ska vara en av orsakerna 
att vi tappar industrijobb i Sve-
rige. Som jag misstänkte, därav 
frågan, är det åter en myt angåen-
de EU. Svaret är jättelångt, men 
i kort så:

 Nej, EU kan inte sponsra en 
företagsfl ytt.

 Däremot så kan 
det bli så att ett 
land som har stora 
problem regionalt, 
och som väljer att 
satsa på infra-
struktur och lik-
nande kan få stöd 
för detta. Man kan 
säga att Sveriges 
regering är urusla 

på att satsa på infrastruktur, men 
just nu så uppbär faktiskt Sverige 
EU-bidrag till vissa regioner be-
roende på att vi uppvisar riktigt 
dåliga arbetslöshetssiffror. Främst 
då den arbetslöshet som drabbar 
ungdomar. Där hamnar vi på nivå 
med krisländer som Grekland osv. 

Detta land behöver en regering 
med en arbetslinje! Nu ser vi en 
politik som har bedrivits via en ar-
betslöshetslinje. 

Det fi nns jobb, men ingen utbil-
dad personal och ingen vuxenut-
bildning för den är nedmonterad. 

Högskolorna får dra in platser, 
när arbetslivet vill ha fl er med ut-
bildning.

Att jobb inte kommer, och att 
jobb försvinner är inte EU:s fel. 
Det är en inaktiv regering som, 
när läget är som det är, inte har 
ett förslag på åtgärder! 

Text: Mikael Gustavsson

Det är inte 
EU:s fel

d
l
p
o
s
s
n
f
s
r

För dig som är industriarbetare finns all anledning att rösta 
i valet till Europaparlamentet den 25 maj. De beslut som tas 
i EU påverkar din vardag på jobbet. 

Olle Ludvigsson har nummer två på Socialdemokraternas lista. 
Ett kryss på honom innebär att han får fortsätta att driva 
industriarbetarnas frågor i EU.

Olle har fem fokus i EU-politiken:

Redan den 7 maj kan du rösta på Olle. 
Då startar förtidsröstningen. Gå in på www.val.se 
och se var du kan förtidsrösta i din kommun. 
Ta med röstkort och id-handling.

FÖR JOBB, SOLIDARITET OCH VÄLFÄRD

Olle Ludvigsson, medlem i IF Metall, EU-parlamentariker (S)

Marie Olsson

0500-42 41 73 

LÄS: Döden på jobbet
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Den 25 maj är det val till EU parlamentet

För Olle har jobben högsta prio
Vi ska då välja ut 20 ledamöter som 

i fem år ska föra vår talan i parla-

mentet.  Där tas beslut som ofta 

berör dig. Vill du känna att du har 

gjort vad du kan för att få ett EU 

som styrs efter dina åsikter. Då ska 

du gå och rösta den 25 maj. 

Varför tycker jag att du ska rösta? 70 
procent av besluten berör dig på nått 
sätt, väldigt många berör dig direkt 
då de ofta är grunden för det regel-
verket kring din arbetsmiljö. Det som 
vi kallar för AFS:er. 

Din röst påverkar
En annan stor del av besluten regle-
rar kommunernas arbete, sen påver-
kar de även riksdagens arbete. De 
som jobbar med att räkna statistik 
säger att i årets val kan just din röst 
bli ytterst betydelsefull. Med 
ett riktigt bra val kan vi få 
majoritet i parlamentet, och 
då kommer faktiskt din 
röst att ha påverkat hur 
regelverket kring din var-
dag ska se ut.

Vi har nu varit medlem 
i EU i snart 20 år. Så frågan 
om vi ska vara med, den tar vi 
en annan gång. Nu är frågan om 

Ett rött Europa
  – för jobben!

Kryssa Olle (S) den 25 maj

du vill vara med och faktiskt påverka 
hur besluten från EU ska se ut. För 
visst har du haft synpunkter på EU?. 
Glöm också alla myter om gurkor 
och bananer, Glöm också myten om 
att företag får pengar när de fl yttar 
utomlands. Jag skulle kunna ta det 
här men det får inte plats. Men jag 
kommer gärna ut och pratar med er 
om detta. Det vore riktigt roligt om 
vi fi ck komma till er. Jag eller någon 
annan i min grupp.

Kryssa Olle – igen!
Vi inom IF Metall drev vid senaste 
valet 2009 en kampanj för att kryssa 
in Olle Ludvigsson i parlamentet. 
Det lyckades vi med. Olle är en kraft 
som kommer från arbetarerörelsen. 
Han har tidigare jobbat på Volvo i 
Göteborg och var då klubbordförande 
i deras verkstadsklubb. Vi har haft 
nytta av Olle. Han har varit med 

och drivit frågor gällande arbets-
marknad och fi nanser utifrån 

sina erfarenheter från svensk 
arbetsmarknad. Okej, tänker 
du nu ”en person av över 700 i 
parlamentet, jo jo”. För så har 
jag tänkt tidigare. Men han 

är till nytta på många sätt, 
beroende på olika teknikali-

teter i EU:s beslutssystem, och fram-
för allt. Han är vår direkta kanal in 
i EU. Så jag slutar med en uppma-
ning. 

Gå och rösta den 25 maj, och när 
du röstar. Kryssa då Olle!

Michael Karlsson
Facklig/Politiskt Ansvarig 
IF Metall Västra Skaraborg

En folder som beskriver vad Olle 

Ludvigsson står för, har skickats ut till 

IF Metalls avdelningar. Den fi nns 

också i IF Metalls mediabank.

Så har Olle Ludvigsson gjort skillnad i EU-parlamentet
Olle Ludvigsson blev vald till s-leda-
mot i EU-parlamentet vid det senaste 
EU-valet 2009. 

Under nuvarande mandatperiod har 

Olle bland annat haft uppdrag i utskot-

tet för ekonomi- och valutafrågor samt 

i utskottet för sysselsättning och sociala 

frågor. 

Båda utskotten är viktiga för sys-

selsättning och arbetsmarknad och där 

Olles långa fackliga bakgrund inom IF 

Metall och arbete i en stor koncern gett 

industriarbetarna en stark och kunnig 

röst. 

Olle har gjort skillnad på en lång rad 

punkter: 

EKONOMI: Budgetdisciplin, men inte 

ensidiga åtstramningar. 

UNGDOMSJOBB: Ny ungdomsgaranti 

och effektiv användning av socialfond. 

FACKLIGA RÄTTIGHETER: Ordning 

och reda på arbetsmarknaden. 

JÄMSTÄLLDHET: Icke-diskriminering 

av föräldrar, kvotering till bolagssty-

relser. 

GRÖN OMSTÄLLNING: Miljöräken-

skaper, energiskatter, gröna jobb, ut-

släppshandel. 

SKATTER: Insatser mot skattefusk, 

moms för ideella föreningar. 

Vill du vet mer vad det handlar om, 

eller vill du boka besök av en politiker 

eller en dragning av verktygslådan på 

din arbetsplats. 

Kontakta då facklig/politisk 

ansvarig Michael Karlsson. 

Antingen via mail: 

hmk.karlsson@telia.com 

eller via mobiltelefon: 0706-26 93 69 
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Mister Friggeråker, verkstadsarbetare och fågelskådare:

– Jag vet inte hur man söker jobb
MR Friggeråker i Falköping

Vadå MR Friggeråker? 

Jo, han heter Friggeråker. Han 

bor i Friggeråker. Han jobbar på 

Friggeråkers. E-post adressen är 

friggeraker. Då är man Mister Frig-

geråker, säger jag.

Februarivädret idag liknar midsom-
marväder. Förmiddagskaffet är av-
klarat. Framför mig på 26:an åker en 
av Svevias saltbilar. OS rapporterna 
är det enda som upptar radiokana-
len i bilen. Enligt reportern är det en 
katastrof att Jessica Lindell Vikarby 
”bara” kommer på sjundeplats.

Mot Falköping
Utfl ykten idag går till Friggeråkers 
verkstäder AB i Falköping. Jag ring-
de nån dag i november för att bjuda 
dit mig.

 – Nej nej nej, inte nu. Kom tillba-
ka i februari eller nåt, sa fack-
klubbens ordförande Christian Jo-
hansson. Detta för att denna verk-
stad har sin högsäsong mellan se-
mestern och jul. Då har man väldigt 
mycket att göra. Det är ju jättebra.

 Här tillverkar man Salt- och 
sandspridare. Allt för att vi ska åka 

så säkert som möjligt på vintervä-
garna. Man säger att man ”Arbetar 
enligt en metod som ger lång varak-
tighet på halkbekämpningsinsats”. 
Metoden som kallas LTFV = Lång 
Tid Friktion Varmvatten. Sand och/
eller salt mixat med +95 C hetvatten 
ger den mest effektiva halkbekämp-
ningen. 

– Vi gillar inte skitvintrar!
Nej, vem gör det?

Verkstad för smidesarbeten
Företaget startades 1937 som en 
verkstad med diverse smidesarbe-
ten. Bönderna runt om Falköping 
var en stor kundkrets då.Oljetankar 
till villor som var vanligt då tillver-
kades här. Även byggnadssmide var 
företagets grej. Man tillverkade även 
transportanordningar av enklare mo-
dell. Den första sandspridaren till-
verkades 1957. 

Sedan cirka 20 år tillbaka består 
produktionen endast av maskiner 
för sand/salt spridning. Nu har man 
30 anställda och cirka 4 500 kvm 
produktionslokaler. Rena fi na ytor 
tycker jag som kommer utifrån. I dag 
gör man ungefär 500 olika enheter 
per år. Kunder som Skanska, Svevia, 

NCC, Peab, fl ygplatserna och kom-
munerna är störst. Export till Dan-
mark och Norge är viktigt.

40 år i samma företag
Sedan drygt 40 år tillbaka har Len-
nart Friggeråker jobbat här.

– Ja, min farfar var med lite i ku-
lisserna vid startandet av företaget. 
Därmed är jag släkt med ägarna, sä-
ger han. 

Här får man göra de fl esta före-
kommande arbetsmomenten beroen-
de på säsong, fortsätter Lennart.

Företaget återförsäljer även sop-
maskiner. 

I dag är Lennart på montering. 
Han packar också reservdelsordrar.

– På våren kanske jag klipper träd 
utanför och så vidare.

 Klart att han trivs ! 

Hur söker man jobb?
– Jag vet inte hur man söker jobb. 
Har ju aldrig behövt det.

En kilometer från verkstaden lig-
ger den lilla lilla byn Friggeråker. 
Där bor Lennart med sin fru. 

 Både Lennart och Christian är 
aktiva i Falbygdens fågelklubb. Len-
nart har varit aktiv i styrelsen i nå-

Hornborgasjön vår ”hemmaplan”. Där 

har Lennart och övriga medlemmar 

i klubben utfodrat havsörn i många 

många år. Det har bidragit till att 

rädda beståndet av havsörn.

T.v. Friggeråkers produktionen består 

idag endbart av maskiner för sand/

salt- spridning. Lennart Friggeråker är 

en av cirka 30 anställda i företaget.
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gon form i ca 40 år. Nu är han kas-
sör. Vi ska på möte ikväll i klubben.

– Fågelskådning har jag ägnat 
mig åt sedan 15 års åldern. Det är 
mycket socialt, intygar han. 

– Tjatet om OS i radion är inget 
för mig.

Fågelskådare
– Jag är fågelskådare, men ingen 
sån som åker runt hela Sverige för 
att någon sett en udda fågelart på 
Öland t.ex. Men vi åker gärna ut och 
skådar, men då är det planerat.

– Vi guidar intresserade vid Horn-
borgasjön  och när vi åker och skådar 
fågel så är det ofta ett gäng i nån mi-
nibuss som drar iväg. 

– Kvalitet är det som gäller när 
man ska köpa sin kikare, tycker Len-
nart. Han har två kikare som inköp-
tes för många år sedan. En ”vanlig” 
kikare och en tubkikare. Om man 
köper kvalitet så kostar dom rätt så 
mycket. Men mina är några år så jag 
behöver inte byta säger han.  Så även 
denna hobby kostar lite grann.

– Här är man med i facket
Annars säger han att han i princip 
inte haft så mycket med det fackliga 
att göra

– En gång var vi lockoutade. Då 
var det bra att ha facket. En annan 
gång tror jag att jag fi ck ut nån för-
säkringsersättning…

Men när man började här så sa 
”gubbarna” att här är man med i 
facket!

 Men det är ju självklart att man 
är med säger han. Även arbetsgiva-
ren här är seriös och tycker att de an-
ställda bör vara med i facket.

– Henry  Johansson, som idag är 
84 år, var anställd här också innan 
han fi ck alla sina förtroendeuppdrag, 
påminner Lennart.

Henry är en välkänd Falköpingsbo 
som var ordförande då Metall hade 
en egen fritidsavdelning i Falköping. 

– Under konfl ikten på arbetsmark-

naden 1980 blev jag aktiv i dåvaran-

de Metall avd 225 ,säger Kenneth.

Så hamnade Kenneth Eriksson 

i hetluften i den fackliga världen. 

Och det har blivit några år... mer än 

33 år som aktiv.

Men nu har Kenneth tackat för sig. 
I alla fall som avdelningsordförande. 
Ordförande valdes han till år 2000. 

– Vi har genomlevt mycket genom 
åren, säger han. 

Jag frågar om nåt speciellt minne. 
Då kommer han tillbaka till konfl ik-
ten 1980. Men även många männis-
kor han mött.

Både glädje och sorg
Många medlemsärenden har det bli-
vit också. Både glädjande och mindre 
positiva givetvis som för alla fackligt 
aktiva.

Vi har fl yttat avdelningsexpedi-
tionen fyra gånger. Vi har slagit ihop 
Industriförbundet och Metall. Vi har 
bytt avdelningsnummer. Vi har allie-
rat oss med Transport och GS facket 
i samma byggnad.

Vi har haft många anställda ge-
nom åren. 

– Det fackliga arbetet är ju en 
ständig kamp som måste fortgå. Li-
kadant vad gäller politiken ,tycker 
Kenneth.

 Många uppdrag ska Kenneth ock-

så ha kvar. Enligt mig har Kenneth 
haft nästan två heltidstjänster förut. 
Aktiv i kommunpolitiken i Skövde; 
både i Kommunfullmäktige och i 
skolnämden. 

Primärförhandlare och ledamot i 
verkstadsklubben på Volvo 
GTO. Ordförande i avdelning 27 med 
allt vad  det innebär med budgetar,  
anställda, verksamhet och ansvar. 
Repskapsombud i LO och ABF. 

Egentligen är han anställd som 
elektriker på Volvo GTO. Han är gift 
med Elisabet och de bor i kedjehus 
på Billingesluttningen i Skövde. De 
 har två vuxna barn. Givetvis åker 
han Volvo.

Vi alla, både medlemmar och an-
ställda, tackar Kenneth för väl ge-
nomfört uppdrag som ordförande när 
han nu lämnar över klubban till Pär-
Ola Olausson. 

Tack Kenneth!

Jonny Alfredsson

0500-47 53 08  
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Eva Lundin

070-934 39 44

Ida Eliasson från Arvidsjaur gjorde lumpen i Skövde och gillar mamma

– Ensam vinner man inga val, men m
Politik är för många ett svårt och 

komplicerat ord, men inte för Ida 

Eliasson, valledare i IF Metall Östra 

och Västra Skarborg. 

Ända sedan barnsben har Ida 

varit intresserad av politik.

Hennes mamma var politiskt aktiv 
i Arvidsjaur och Ida har gått med i 
1:a maj tågen redan som liten, så nog 
har vi pratat politik hemma, säger 
hon, på härlig och bred norrländska.

 Att hon fl yttade söderut och när-
mare bestämt till Skövde var att hon 
gjorde lumpen på P4. 

Kort sejour i Göteborg
Efter lumpen så sökte hon en tjänst 
som ombudsman på SSU i Göteborg 
men efter ett och ett halvt år fl yttade 
hon tillbaka till Skövde och började 
jobba för SSU Skaraborg.

Den 1:a februari blev Ida anställd 
som valledare för IF Metalls avdel-
ning Östra och Västra Skaraborg.

Jag undrar vad hon har för tank-
ar och strategier om Valarbetet, hur 
skall vi jobba och hur skall vi få folk 
att gå och rösta. Ida tycker det pratas 
för lite politik hemma vid köksbordet 
och ute bland våra medlemmar.

Politik ska vara lustfyllt
Framför allt måste vi göra politiken 
roligare och inte så komplicerad. Po-
litik är inte bara att sitta på massa 
långa möten. Vi måste fi nnas där 
människor rör sig t.ex caféer, kon-
serter, badstränder samt olika eve-
nemang.

Vi kan inte bara stå i valstugorna 
och dela ut material under en be-
gränsad tid. Vi måste ut och röra oss 
bland människor. 
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as palt. Nu är Ida är valledare i Östra och Västra Skaraborg.

många tillsammans gör skillnad

Namn:  Ida Eliasson

Bor: Skövde men född och 
uppvuxen i Arvidsjaur.

Familj: Sambo, mamma och 
pappa i Arvidsjaur och bror i 
Oslo.

Fritid: Tränar på gym och 
gillar att resa.

Favoriträtt: Mammas blodpalt 
med smör och lingonsylt.

Senaste lästa bok: Analfabeten 
som kunde räkna.

Prata politik
med Ida
Om ni vill att Ida skall komma ut 

till era arbetsplatser eller möten 

så kontakta Ida.

E-post: ida.eliasson@ifmetall.se

Telfon: 0706-61 77 87   

Inget är omöjligt 
om man bara vill

Ida Eliasson
Valledare i IF Metall 
Östra och Västra 
Skaraborg
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Sök nytt jobb, eller bli uppsökt – Kompetensbanken är ditt verktyg

Du når kompetensbanken på www.ifmetall.se/kompetensbanken

Sök nytt jobb, eller bli uppsökt – Kompetensbanken är ditt verktyg

Du når kompetensbanken på www.ifmetall.se/kompetensbanken

Använd kompetensbanken 

för att hålla koll på hur väl 

du matchar industrins krav. 

Är du student ger kompe-

tensbanken en kontaktyta 

mot företag i branschen.

Har du nytta av IF Metalls 

kompetensbank?

Självklart har du nytta av kompetensbanken, där 

matchar du dig själv mot lediga tjänster hos företag som 

söker just din kompetens. Snabbt och smidigt kan du 

fylla i dina kunskaper, skapa snygga ansökningshand-

lingar och leta nytt jobb.

Du som i dag har ett arbete kan använda kompetens-

banken för att hålla koll på hur väl du matchar de krav 

som ställs på arbetsmarknaden i dag. Tänk på att upp-

datera med dina nya kunskaper fortlöpande, så är du väl 

rustad om du skulle ställas inför ett varsel i framtiden. 

Du får också ett bra underlag för dina utvecklingssamtal 

i ditt nuvarande jobb.

För dig som studerar är kompetensbanken ett bra sätt 

att få kontakt med företag i branschen när utbildningen 

går mot sitt slut. 

IF Metalls kompetensbank är ett långsiktigt och viktigt 

verktyg i förbundets arbete med kompetensförsörj-

ningen inom industrin.

2/2014
Anders och Michael, facklig/politiskt ansvariga:

– Vi arbetar för ett regeringsskifte

48 år. Gift. Tre vuxna barn. Anställd på Volvo GTO.

Fackligt förtroendevald. Intressen är politiken, husvagnen, 

fi ske,sport, huset och familjen.

Politiskt: Omvårdnadsnämnden och Kommunfullmäktige för (S) 

i Skövde kommun. Östermalms S-förening. 

IF Metalls S-förening.

51 år. Gift. Två vuxna barn. Verkstadsarbetare på Skaraverken. 

Fackligt förtroendevald. Intressen är politiken, husvagnen på 

Skalhamns camping, huset och familjen.

Politiskt: Kommunfullmäktige för (S) i Skara Kommun, 

Regionen- hälso- och sjukvårdsnämnd 9, Skara arbetare-

kommuns styrelse.

Har du en bra idé? Du når mig på  0706-26 93 69.Har du en bra idé? Du når mig på 0709–43 84 86.

Kompetensbanken – Hjälper dig som medlem när 

du bäst behöver det! Din kompetens är industrins 

framtid! 

Vare sig du är arbetslös, varslad om uppsägning, stude-
randemedlem eller vill se dig om efter nytt jobb har du 
alltid tillgång till information om lediga tjänster i din 
närhet och inom områden du har erfarenhet från. 

Besök IF Metalls kompetensbank och nå ett steg 
närmare resultat redan i dag. 

Sök nytt jobb, eller bli eftersökt

Logga in redan i dag: http://www.ifmetall.se/kompetensbanken 

Läs mer om Kom-

petensbanken på 

www.ifmetall.se

Viktigaste frågan för Anders Grönvall:

– Att se till att folk går och röstar. Kryssa Olle. Ett rött eller blått Europa. Detta 

spelar roll! Så folk måste gå till valurnan.

Viktigaste frågan för Michael Karlsson:
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– Country, dansband eller ljudbok, 

beror på dagsformen. 

– Ljudböcker nästan uteslutande. 

Just nu är det Lars Kepler:s 

”Sandmannen”.

Bosse Junefjäll, IF Metall Östra 
Skaraborg

– Egen spelista i spotify till exempel 

Ulf Lundell.

– Allätare, men dansbandet 

Joyride är favorit. 

Korsordsvinnare i 

Skaraborgsnytt nr 1

1:a pris Tony Lindström, 

Lidköping.

2:a pris Britt-Marie Lennartsson, 

Vara.

3:e pris Daniel Gustafsson, 

Axvall.

Robert Bengtsson, IF Metall 
Västra Skaraborg

, 

Korsord 

på sidan
16

Korsords
vinnare!

Korv och mos
– Jag har bara korv och mos i lådan 

idag med mycket ketchup och senap 

på. Det är klart jag har hemlagat mos, 

annat skit går inte att äta, säger 

Mikael, som gjort sin låda själv. 
Mattias Skoglund, IF Metall 
Östra Skaraborg

Vad lyssnar du på i bilen?

Mikael Englund, Bilia i Falköping.

Veronica Söderlund, IF Metall 
Östra Skaraborg

– Telefon och radio, 

mestadels P 4.
–Radio Skaraborg och P 1 

för det mesta. 

Anders Bil, IF Metall 
Västra Skaraborg

Ola Bertilsson, IF Metall 
Västra Skaraborg
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christer.andreasson@ifmetall.se

0709-14 33 14

2/2014

– Varför engagerade du dig inom po-
litiken?

Nils: 1998 kände jag att de beslut 
som togs både lokalt och på riks, inte 
stämde överens med hur jag tyckte 
att världen skulle se ut i framtiden 
och valde därför att ta ett aktivt steg 
för att se hur jag kunde påverka be-
sluten från min horisont. Jag kom 
fort in i lokalpolitiken och fi ck utbild-
ning i hur allt funkar. Varför det blev 
att jag valde Miljöpartiet och inte So-
cialdemokraterna var för att den vik-
tigaste frågan för mig var en hållbar 
framtid och miljön då självklart. 

– Men om du nu engagerade dig inom 
MP, hur kommer det sig att du valde 
att även att engagera dig som facklig?

Nils: Jag fi ck frågan av valbered-
ningen på E-lux om jag kunde tänka 
mig att bli skyddsombud och kon-
taktombud. Jag blev nominerad av 
mina arbetskamrater och jag kände 
mig hedrad. Självklart fanns det en 
del som ryckte på ögonbrynen att jag 
skulle representera deras åsikter i 
facket, men efter ett tag när jag hade 
visat att jag jobbar för medlemmar-
nas bästa oavsett vilka de än är så 
blev jag accepterad. 

– Hur känns det nu då när du har 
fl era uppdrag inom IF Metall och har 
en ledande roll inom Miljöpartiet?

Nils: Jag känner att attityder har 
förändrats över tid. Det har tagit 
några år men det jag upplever är att 
det viktigaste är att kunna påverka 

Medlem i IF Metall och har tunga uppdrag i Miljöpartiet

Nils Farken är grön i en röd värld 
full av blå beslut

politiken från IF Metalls håll och vi 
har börjat prata om vad som är vikti-
gaste för oss. Man har ju ofta fått frå-
gan: ”Hur kan du som är miljöpartist 
vara fackligt aktiv?”. När jag väl har 
förklarat varför jag tycker det är så 
viktigt att både påverka politiskt och 
fackligt så brukar de fl esta se kopp-
lingen. Det är nog en av anledningar-
na som har gjort att jag har kommit 
så långt inom MP. För jag känner att 
även MP har förändrats under den 
tid som jag har varit aktiv. Jag har 
varit med och skapat ett Grönt Fack-
ligt nätverk där vi diskuterar vad 
som är relevant att ha med när vi tar 
beslut i MP. Den påverkan har bidra-
git till att vi har blivit rödare och mer 
trovärdigare i vårt beslutsfattande. 
När det gäller arbetsmarknadspoli-
tik får nätverket frågan innan ett be-
slutsunderlag tas fram. Det är en bra 
bit på väg för att få beslut som verk-
ligen funkar i praktiken. 

– Nu när du har hamnat som list etta 
på riksdagslistan för Miljöpartiet i 
Skaraborg, vad är det för frågor som 
du kommer att påverka tror du?

Nils: Jag kommer att driva den 
politik som jag kan stå för, både som 
facklig och som politiker. Bland an-
nat så handlar det om att förbättra 
arbetsmiljön med att förorda större 
satsningar på Arbetsmiljöverket och 
se till att vi får tillbaka en del forsk-
ning på området. Sen är det ju de 
vanliga frågorna som jag tycker är 
viktiga: A-kassan, kollektivtrafi k 

i Skaraborg, hållbar ekonomi med 
mera.

När det gäller kollektivtrafi ken 
ser jag att vi har blivit missgynnade 
av den nationella planen som jag an-
ser nästan bara gynnat storstadsom-
rådena. 

Under min tid som facklig och po-
litiker ser jag att förutsättningarna 
har förändrats under de senaste 7-8 
åren för oss som är engagerade. Den 
nuvarande regeringen har försvårat 
det mesta när det gäller fackligt ar-
bete och tagit bort en del av vår möj-
lighet att kunna påverka på arbets-
platserna. Därför anser jag att det 
krävs ett regeringsskifte. För ett mer 
mänskligare och solidariskt Sverige. 

Det är det som jag har förmedlat 
de senaste åren. Att vi måste få en 
regering som ser en hållbar framtid 
där alla har en chans att kunna vara 
med och påverka. 4 år till med Al-
liansregeringen kommer att minska 
vår möjlighet till infl ytande och på-
verkan. Regeringens beslut drabbar 
oss alla oavsett vi vill eller inte. 

Att vara Grön politiker i ett Rött 
fack är faktiskt helt okej numera. 
Vi diskuterar vilken politik som vi 
behöver få fram för att förbättra för 
våra medlemmar. Det gör vi numera 
helt öppet med varandra, och en för-
ståelse för andras åsikter. Man kan 
inte alltid vara överens, men vi är 
alla överens om att följa det Fackliga 
Löftet. Utgår man från det i sitt be-
slutsfattande så vet jag att vi får en 
bra och hållbar politik i framtiden , 
avslutar Nils.

Han jobbar till vardags på Daloc AB i Töreboda som montör och vice 

klubbordförande där han varit anställd i 10 år. Innan dess jobbade Nils 

Farken på Electrolux i Mariestad i sju år. Även där var han fackligt aktiv.
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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.

Nils Farken, till vardags 

industriarbetare och 

vice klubbordförande på 

Daloc AB, Töreboda. 

Nils är förste namn på 

Miljöpartiets riksdags-

lista i Skaraborg.

Nils intervjuades i 

Skarborgsnytt 2009 (lilla 

bilden) och betonade då, 

liksom nu, betydelsen av 

att rösta.

Att vara grön politi-

ker i ett rött fackförbund 

är helt OK anser Nils.
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Den förbannade 
arbetslinjen
Nu ska jag berätta en sann historia 

om hur arbetslinjen och rehabili-

teringskedjan kan drabba vem som 

helst in på bara skinnet.

Medlemmen Pelle har jobbat i indu-
strin i över 40 år.

Han har aldrig varit sjuk utom 
det där vanliga som vi alla har med 
förkylningar och infl uensan. För fyra 
år sedan fi ck han däremot så ont i 
sin axel så han inte kunde lyfta den 
längre och uppsökte då sin företags-
hälsovård. De skrev remiss till Sköv-
de sjukhus där man konstaterade 
att senan nästan var av i axeln och 
att det krävdes en operation. Gott 
så långt. Pelle opererades och sedan 
började rehabiliteringen.

Företaget ställde upp och anpas-
sade arbetet till Pelle. Inga jobb över 
axelhöjd och bara bänkarbeten utan 
tunga lyft. Exemplariskt och han bör-
jade arbeta 25 procent för att öka och 
se vilken arbetsförmåga han hade. 

För att göra en lång historia kort, 
så kom Pelle aldrig över 50 procent 
dels på grund av axlarna men också 
nya sjukdomar med hjärtat. Arbets-
förmedlingen var med på rehabilite-
ringen och intygade att det var ett 
anpassat arbete som var lämpligt för 
Pelle. Men sedan hade det gått 914 
dagar och det var dags för UTFÖR-
SÄKRING.

Pelle vart fattigare och AF gjorde 
en till utredning att han hade ett väl 
anpassat arbete. Efter 3 månader blev 
han sjukskriven igen på 50 procent. 

Då ville Försäkringskassan skicka 
honom till Borås på en arbetsför-
mågebedömning.

Och så blev det.
– Det tog lika lång tid att åka till 

Borås kollektivt som till London, be-
rättar Pelle.

Nytt möte igen och Försäkrings-
kassan säger att han inte har rätt till 
sjukpenning på 50 procent. Och ef-
ter jul får han brevet som bekräftar 
detta.

Pelle fyller 65 år i maj och i febru-
ari dras sjukpenningen in.

Allvarligt så tyckte de att han 
skulle stå till arbetsmarknadens för-
fogande.

Försäkringskassans vision är: 
Ett samhälle där människor känner 
trygghet om livet tar en ny vändning. 

Pelle har bytt handläggare ett an-
tal gånger, gjort som han blivit till-
sagd och blev i slutänden av med sjuk-
penningen 3 månader innan pension.

Påpekar man det får man till svar: 
Såna är reglerna

Tack för det regeringen!

När bankerna inte fi ck ekonomin 
att gå ihop under fi nanskrisen, så 
blev många länder tvungna att gå 
in med pengar för att rädda ban-
kerna. För rasar bankväsendet, så 
rasar hela ekonomin. 

När bankerna går bra, tjänar 
de grova pengar. 

Går det dåligt så blir staterna 
tvungna att gå in med bankstöd. 

Styr upp 
bankerna!

Under fi nanskrisen blev EU-
staterna tvungna att gå in med 
14 500 miljarder för att rädda 
ekonomin med ofantliga summor. 
Varför blev det så? Varför händer 
det inget? Det är inte första gång-
en heller. Jag läser nu att de återi-
gen tjänar grova pengar, men går 
något tillbaka till de som har stöt-
tat bankerna tidigare? 

Nej! Anders Borg står och 
stammar något om att bankerna 
inte är redo att ta ansvar ännu, 
utan bankväsendet måste styras 
upp. Det har han sagt länge nu, 
utan att göra något åt det. 

Nej, vad som behövs är ett rött 
EU-parlament. Som kan ta beslut 
att styra upp bankväsendet i Eu-
ropas länder. Så tycker du att det-
ta är helt uppåt väggarna, gå då 
och rösta för rött styre av Europa!

christer.andreasson@ifmetall.se

0709-14 33 14

Pelle fyller 65 
år i maj och i 
februari dras 
sjukpenningen 
in. Allvarligt 
så tyckte de 
att han skulle 
stå till arbets-
marknadens 
förfogande.

Fo
to

: 
Jo

a
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im
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so
n

Marie Olsson

0500-42 41 73 
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Fackliga studier
 Visst ska du gå en utbildning? Har 

du hört den frågan någon gång, el-

ler kanske ställt den till någon?

Många arbetsgivare tycks tro att 
man kan ha vida förhandlingar om 
studieledighet. Vi kan väl skjuta på 
det, vi kan väl ta det senare, ni får 
inte gå så många, ni får inte gå det-
ta alls, vi har så mycket att göra, vi 
har en som är sjuk. Ursäkterna är 
många, men oftast inte helt riktiga.

Ni som har gott minne kanske 
kommer ihåg att den nuvarande 
borgliga regeringen planerade att för-
ändra reglerna. Som vanligt när det 
gäller förändring för fotfolket så kall-
las det ”förenklingar” av regelverket. 
I praktiken innebar förslaget att man 
inte skulle kunna söka ledigt förrän 
man arbetat 6–12 månader innan 
man får gå en grundläggande fack-
lig utbildning, detta är bland annat 
beroende av utbildningens längd. En 
utbildning man behöver gå omedel-
bart efter man fått sitt fackliga upp-
drag.

Ledigt för studier
Studieledighetslagen som kom re-
dan 1975 är till för att säkerställa att 
man kan ta ledigt från sin anställ-
ning för att studera. Till exempel om 
du vill läsa upp till en gymnasienivå, 
eller kanske sadla om helt och vill 
studera på till exempel högskola. Då 
är detta regelverket som gör att du 
har rätt att studera. Det fi nns vissa 
villkor, bland annat måste man ha 
jobbar en viss tid innan du får ledigt, 
och det fi nns också regler för hur 
lång tid innan du måste söka ledigt 
för att arbetsgivaren inte ska kunna 
rent praktiskt stoppa dig. Detta inne-
bär dock inte att du ha rätt till betal-
ning vid ledigheten.

Vi pratar ofta med människor att 
de ska utbilda sig. I sin grundskola, 
gymnasiet, kanske högskola för en 
del, kanske Komvux eller liknande 
senare i livet för de som har behov.

Jämställdhetsutbildning  V 22 (26-28/5)
Facklig/Politisk Samverkan  V 25 (16-18/6) 

Efter semestern drar vi igång med:
Kollektivavtalet  V 37 (8-10/9)
Agera  V 38, 41, 45 (15-17/9 +  
 6-9/10 + 3-5/11)
Maskindirektiv  V 39 (25/9)
Medbestämmandelagen  V 43 (20/10)
Ergonomi/Förslitning  V 43 (20-22/10)
Repskapsutbildning  V 43 (21/10)

På sin arbetsplats senare i livet 
kommer vi in på just fackliga studier. 
Där fi nns fackföreningen att hjälpa 
till. Ett av våra verktyg är den stora 
erfarenhet i form av framtagna ut-
bildningar och erfarna handledare 
som hjälper till att förkovra dig i ditt 
uppdrag.

Ett annat verktyg är vår lagstift-
ning som faktisk ger oss rätten att gå 
och utbilda oss, och i många fall på 
betald arbetstid.

Betalt under studierna
När det gäller fackliga uppdrag och 
fackliga studier så är regelverket lite 
annorlunda. Det fi nns två paragrafer 
i förtroendemannalagen att stödja sig 
på. 6:e paragrafen reglerar rätten att 
vara ledig för sitt uppdrag, och 7:e 
paragrafen reglerar ”bibehållna an-
ställningsförmåner”, det vill säga att 
du får betalt under tiden. 

Ovanstående är just en av hörn-
stenarna i fackligt arbete och innebär 
att man har chans att utbilda sig för 
sitt uppdrag.

Ledigheten får inte störa produk-
tionen heter det. Man brukar tänka 
att om man lämnat in ansökan minst 
14 dagar innan så är det inga pro-
blem. Det är just 14 dagar arbetsgi-
varen kan skjuva på den.

Allt detta får man lära sig om man 
går en utbildning som handlar om 
studieorganisatörer. Det fi nns även 
delar av det i både ”Lagar i Arbets-
livet” och ”Kollektivavtalet”

Att kunna förkovra sig inom sitt 
område är det absolut viktigaste som 
förtroendevald, vi behöver lära oss 
att använda dom verktyg vi faktiskt 
har, och att se till att det inte blir 
ändringar i lagarna som slår direkt 
mot arbetarrörelsen. De bästa sätten 
att förstå hur det hänger ihop är att 
gå en medlemsutbildning (Medlem i 
Facket) eller en grundutbildning för 
förtroendevalda (Agera) om man till-
hör den kategorin. Sen fi nns facklig/
politiska utbildingar för bägge grup-
perna. Information om vad/när/hur 
får man antigen av sin studieansva-
rig på arbetsplatsen, eller via avdel-
ningens hemsida.

christer.andreasson@ifmetall.se

0709-14 33 14

Studiefoldern fi nns även tillgänglig 

om du skulle missat den. Ta hem den 

från vår hemsida, med QR-koden, eller 

kontakta avdelningen så skickar vi ut 

studiefoldern. 
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