
3/2013

Västra Skaraborg

petra löfgren, 19 år, sommarjobbare

Första kontakten 
med industrin sidan 5



2

15
Västra Skaraborg

Det glömda 
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du?

Olle Ludvigsson är 
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Lös korsordet 
– vinn priser!
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Våra möjligheter att påverka
avgörs i kommande val
Nu så börjar nedräkningen inför en av demokratins 
viktigaste hörnpelare att genom fria val ge möjlighet 
till dig och mig att välja ledamöter till olika organ som 
ska föra vår allas talan i samhället. Det första valet 

som är väldigt stort och som berör väldigt 
många människor är EU-valet den 25 maj 
nästa år. Det är ett val som likt det svenska 
riksdagsvalet avgör vilken sorts majoritet 
som ska driva frågorna i EU-parlamentet. En 
löntagarvänlig politik i EU skapar också för-
utsättningar för jobb, ekonomi och en rättvis-
fördelning mellan de grupper som har arbete 
och de som står utanför arbetsmarknaden.

Därefter är det sedan dags för riksdagsvalet i Sverige 
den 14 september 2014. Ett val där du och jag med 
våra röster avgör om vi ska ha en borgerlig regering 
eller röd-grön sådan. Det kommer troligen att bli ett 
val med många attacker åt alla håll och tyvärr också 
en hel smutskastning, men oavsett det så är det ett val 
som kommer att avgöra framtiden för väldigt många 
människor. 

Kanske tycker du att valet är oviktigt och struntar i 
att gå för att rösta. Men jag vill då bara vädja till dig 
att utnyttja din rättighet att påverka genom att lägga 
din röst i valurnan. Att jag sedan hoppas på att du läg-
ger din röst på ett löntagarvänligt alternativ, behöver 
jag i egenskap som ordförande i IF Metalls avdelning i 
Östra Skaraborg kanske inte motivera.

Att utnyttja din rätt att i kommande val vara med 
och påverka din och min framtid är ett demokratiskt 
beslut som bara du kan avgöra, men det kommer att 
påverka både Sverige som land och hela EU.

Kenneth Eriksson 

K
enneth Eriksson, ordförande Ö

stra Skaraborg

Utgivning 2013 – distribueras med Dagens Arbete
SkarabogrsNytt nummer 4.   5/12  
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Jörgen kan fritidsförsäkringar 
– då fick Anneli ersättning
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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 fira? 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

Skicka in tips!
Tipsen belönas!
Nu vill vi verkligen ha hjälp med vår sida. Något att fira, Dagens ros till någon vardags-
hjälte, Tapetserat om, Skaffat ny tatuering. Vad som helst! Redaktionen tar sig rätten att 
korta insänt material.

Skicka till: IF Metall Östra Skaraborg, Box 84, 54122 Skövde eller 
marie.olsson@ifmetall.se

Sista datum för nästa tidning är 1/11 och alla som skickar in något får en triss lott.

Grattis Katrin Tapper!
En sån enkel sak 
som att gå på toa på 
jobbet utan att fråga 
om lov…

Bland tjänste-
männen behöver 
ingen be om lov.

I kollektivet bland 
männen behöver 10 
procent be om lov 
och bland kvinnor 40 
procent.

Inte det minsta jämställt!
Vi gratulerar Katrin Tapper som är den 
först anställde på Incorp väst i Töreboda 
(gamla törbolack).

Hon har haft praktik men är från 
1 juli anställd. Hon har 
kämpat för detta och 
är väldigt glad.  
Planen från företaget 
är att fler ska 
anställas. Bortåt 
fem stycken och några 
praktikplatser är planen.
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Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker, 
började på Konsum

– Många beslut i EU 
påverkar vår vardag

En varm och vacker augustidag som 
man egentligen vill vara utomhus så 
hade vår klubbordförande kallat till 
nåt möte. Skittråkigt, tänkte jag.

 
Olle Ludvigsson var inbjuden för en 
träff med oss i IF Metalls klubbsty-
relse på Volvo Powertrain. Varför då? 
Vilken Olle? Vad är en EU-parlamen-
tariker? Vad är Parlamentsval? Jag 
vet att vi skrev om honom för något 
nummer sedan av Skaraborgsnytt… 

Olle har Volvoerfarenhet kan man 
säga. 41 år inom Volvo i  Göteborg. 
Nästan lika länge i något förtroende-
uppdrag. Ombud, klubbordförande 
för Sveriges största Verkstadsklubb, 
avdelningsordförande och ledamot i 
förbundstyrelsen.

På fackligt mandat satt han under 
många år i AB Volvos styrelse också.

Det som inte han vet om tunga 
beslut, både negativa och positiva, är 
nog inte värt att veta. 

Syftet med vår träff var att vi och 
våra medlemmar tillika ”vanlitt fôlk”  
MÅSTE masa sig upp ur soffhörnet 
till våren då det är val till EU parla-
mentet.

Detta är viktigt! Oavsett om du 
sade ja eller nej till medlemskapet så 
är vi allafall med i EU. Då måste vi 
påverka! Idag är parlamentet väldigt 
väldigt blått. Dessutom är väldigt 
många främlingsfientliga partier 
överrepresenterade.

– Det är bättre att sitta i rummet 
där besluten tas än att stå utanför. 
Sen knyter man handen i byxfickan. 
Det hjälper fasen inte. Vi och våra 
färger måste in på fler mandat i 
parlamentet, säger Olle.

Blockpolitiken är kass i Sveriges 
riksdag tycker han.I EU är det lite 
annorlunda. Rena färger och rätt 
färger på politiken ska det vara.

Olle sitter i Sysselsättningsut-
skottet. Där är högst på agendan 
ungdomsarbetslösheten inom Euro-
pa. I Ekonomiska utskottet sitter han 
som suppleant. Det förstår nog alla 
att där har vi att göra i dessa dagar, 
jag tänker på Grekland, Portugal och 
Spanien och deras ekonomier eller 
rättare sagt brist på ekonomier.

– Besluten i parlamentet påverkar 
dig direkt i vardagen mycket mer 
märkbart än besluten inom din kom-
mun, landsting eller region. Detta är 
sant!

Så det är skitviktigt att vi bryr oss om 
EU politiken och påverkar den i rätt 
riktning.  Mötet blev allt annat än 
skittråkigt som jag hade trott… 

GÅ OCH RÖSTA I EU PARLA-
MENTSVALET! Det är en demokra-
tisk rättighet men även skyldighet.

Jonny Alfredsson
0500-47 53 08  

– besluten i 
eU-parlamen-
tet påverkar 
dig direkt i 
vardagen, 
säger olle 
ludvigsson, 
f.d. klubb-
ordförande 
på Volvo i 
göteborg.
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christer.andreasson@ifmetall.se
0709-14 33 14

Petra Löfgren sommarjobbade som operatör på IAC

– Jag hoppas på en förlängning
Petra Löfgren är 19 år och kommer 
från Kinne-Vedum. Hon har precis 
gått ur Uddetorp som är ett natur-
bruksgymnasium. Petra ska plugga 
vidare på barn och fritid i höst.

Sommaren tillbringar hon bland 
annat att jobba på IAC i Skara för 
första gången. 

Petra har tur och har redan 
körkort, bil får hon låna för att ta sig 
fram och tillbaka till fabriken, något 
som är svårt för många ungdomar.

Hon är operatör vid en formsprut-
ningsmaskin där hon hade en fadder 
i 1–2 veckor innan hon står själv.

IAC är ett bra ställe, det är lätt 
att komma in i gänget med folk här. 

Det finns cirka 20 sommarjobbare 
inne för tillfället.

– Det är inte bara jobb på semes-
tern, säger Petra Löfgren, utan totalt 
4 veckors jobb. 3 + 1, med 3 veckors 
semester i mellan när det är stängt. 
Jag hoppas på förlängning med nån 
eller några veckor efter semestern 
också, fortsätter hon.

Lönen på IAC för sommarjobbare 
varierar men runt 101:- per timme 
kan vara ett riktmärke, beroende på 
ålder och tidigare erfarenhet medde-
lar klubben på stället. petra löfgren sommarjobbade som 

operatör vid en formsprutnings-
maskin.
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Den lokala IF Metallklubben anord-
nade en informationsdag för samt-
liga medarbetare under augusti.

Temat för dagen var försäkringar 
och pension, inbjudna gäster var 
Folksam Pensionsmyndigheten 
samt Volvo LO-klubbars Försäk-
ringsförening.

Det fanns också möjlighet att gå en 
tipspromenad med fokus på försäk-
ringsfrågor och pension.

Fina priser fanns att vinna 
Många medarbetare tog chansen 

att få hjälp med sina frågor, stund-
tals var det mycket folk runt borden.

Summa summarum så blev det en 
uppskattad dag.

Informationsdag på Volvo Personvagnar i Skövde

Försäkringar och pension lockade

Eva Lundin
070-934 39 44

pensionsmyndighetens representanter berättade om sin verksamhet.

många medarbetare tog chansen 
att få svar på sina frågor.
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– nej tyvärr! jag är för dåligt insatt.

– nej!

anne-lie stark, elos 
meditech, timmersdala.

peter aellig, bs verkstäder,  
falköping.

– nej!

– nej!

Korsordsvinnare i 
Skaraborgsnytt nr 2
1:a pris Stefan Levinsson, 
Tidaholm.
2:a pris Christer Söderberg, 
Tidaholm.
3:e pris Tony Lindström, Lidköping.

fredrik möller, 
nimoverken, Hova.

Korsord 

på sidan
15

Korsords
vinnare!

Persiljejärpar 
med gräddsås, 
inlagd gurka, 
krösamos och 
kokt potatis
matlådan består denna gång av Karl 
Wiktorssons lunch vid ett besök på 
lokal restaurang i lidköping.

persiljejärpar med gräddsås, inlagd 
gurka, krösamos och kokt potatis.

ett gott alternativ, både ute och på 
jobbet.

– Varför laga mat själv, ner det 
finns en hel industri som ska leva på 
det, och gör det riktigt bra med?

jeanette stensson, 
benders, Kvänum.

Hårt jobb att vara arbetslös
För så här är det: Att vara arbetslös har 
blivit ett jobb, ett hårt arbete. det får 
inte längre finnas några arbetslösa – bara 
arbetssökande. den som är anmäld 
hos Arbetsförmedlingen måste på olika 
sätt ständigt dokumentera sitt ihärdiga 
jobbsökande. 

Och tro inte att det bara är så i 
Sverige. Så ser det ut i de flesta länder 
där arbetslösheten numera är permanent 
hög. den arbetslöse pressas hårt för att 
försöka lyfta sig själv i håret och på egen 
hand upphäva den politik som statsmak-
terna för. 

Innebörden i allt detta är att skulden 
för arbetslösheten läggs på den som 
drabbas av den – och aldrig på samhället 
eller företagen. 

det är också den uppgift som Angela 
Bermudez-Svankvist en gång fick från 
regeringen: att sätta press på de arbets-
lösa så att vi glömmer bort att det är 
regeringen som borde pressas att minska 
arbetslösheten. För det fick hon 142 000 
kronor i månaden och hon kommer att få 
det i ett år till.

Ur göran greiders krönika i Metro 
27/8

dAgENS FRågA: 
Röstade du i kyrkovalet? 
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– Som försäkringshandläggare rör jag mig mellan miljoner och isflak 

Sommaren slutade inte så bra för 
Annelie Karlsson som arbetar på 
Tectubes i Hjo. Hon var ute och 
gick på en brygga när det plötsligt 
smärta till i foten. 

Under sina fem år som 
försäkringhandläggare har 
hon vana att agera både 
som psykolog och advokat. 
– Stora belopp känns alltid 
underbart att få hjälpa till 
med, säger Marie Olsson.

Hjälp till medlemmarna, framför 
allt när det gäller överklagande och 
kontakt med försäkringskassan och 
AFA (våra avtalsförsäkringar)

Marie fungerar även 
inom redaktionsgruppen på 
avdelningen där hon skriver 
insändare, arbetar med med-
lemstidningen och uppdate-
rar hemsidan vid behov. Det 
finns även ett stort engage-
mang i arbetsmiljöguppen 

där hon fungerar som ett av avdel-
ningens regionala skyddsombud. 

Arbetsområdena ovan gör att det 
nästan blir naturligt att undervisa 

i det när det gäller försäkring och 
arbetsmiljöutbildningar.

Den som hittills har fått mest vid 
ett tillfället har fått runt två miljoner 
för en arbetsskada. 

–Ibland är man tvungen att följa 
hela rehabkedjan bara för att stötta, 
säger Marie. Man blir nästan som en 
psykolog åt medlemmarna ibland, 
fortsätter Marie.

Innan Marie började på avdel-
ningskontoret i Skövde arbetade hon 

3/2013

Jörgen med kunskap om fritidsförsäkringar:

– Så får du ersättning
för olyckan Anneli  

Då hon tittade så såg hon att det 
hade kommit in en flis mitt under 
foten. Anneli åkte till jourcentralen 
eftersom hon inte fick ut den själv.

Läkaren hade också problem så 

hela flisen kom inte bort. Men An-
neli började arbeta och haltade på 
och en dag mötte hon Jörgen som är 
ordförande och försäkringsinformatör 
på Tectubes. Jörgen påminde henne 
om att man får 1 000 kr bara man 
uppsöker läkare efter en olycka. 

– En flis i foten är väl ingenting, sa 
Anneli, men gjorde som Jörgen sa och 
anmälde till Folksam. 

1 000 kronor direkt på kontot.
Men flisen försvann inte och 

det vart ytterligare tre återbesök 
hos läkare och ett nytt samtal till 
Folksam. För det så fick hon 4 000 kr 
ytterligare.

– Helt sanslöst, säger Anneli och 
ler med hela ansiktet.

– en flisa i foten är väl 
ingenting, sa anneli 
Karlsson. men hon gjorde 
som jörgen sa och an-
mälde till folksam. Det är 
hon glad för i dag.

IF  Metall försäkringar

Marie Olsson
0500-42 41 73 
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– Som försäkringshandläggare rör jag mig mellan miljoner och isflak 
FAKTA MARIE OLSSON:

Familj: Gift, 4 utflygna barn 
och 4 barnbarn 
Bor: Villa på landsbygden
Kör: V60, husvagn (Åland i 
sommar), motorcykel
Fritidsintressen: Handboll
Äter helst: Makens hemlagade 
köttfärssås med pasta och ett 
glas vin.

Solveig Rosland halkade i duschen och bröt fotleden

– Försäkringen gav mig ersättning

på IAC i Skara i över 20 år, med ett 
fackligt förflutet som bland annat 
huvudskyddsombud och styrelsele-
damot.

På ett mera personligt plan har 
Marie skaffat sig en udda hobby, att 
bada i kallt vatten.

– Storebror lurade in mig i badan-
det på husvagnsturerna, ett beteende 
som gått mot kallare och kallare vat-
ten allt eftersom, säger hon.

Vid ett dopp i Mälaren i början 

av maj stod det 9 grader på termo-
metern, fortsätter hon. Ett intresse 
som kanske inte helt delas av övriga 
familjemedlemmar.

Vinterbad är helt ok, även om jag 
föredrar sommarens temperatur-
er om jag ska vara ärlig, avslutar 
Marie.

Är du med om en olycka på fritiden 
och behöver uppsöka läkare utgår:
•  1 000 kr i olycksfallsersättning.
•  Extra akutersättning vid minst   
 8 dagar till och med 150 dagar   
 akut sjuktid.
•  Kroppsskadeersättning.
•  Ersättning för tandskador.
•  Ersättning för sjukhusvistelse.
•  Medicinsk invaliditet beräknad   
 på 200 000 kr.
•  Övriga kostnader.

Har du drabbats av Borrelia får du 
också ersättning.

För Solveig Rosland som arbetar på 
Volvo Powertrain började sommar-
en med en fraktur på fotleden.

När hon skulle gå ur duschen så 
halkade hon till på en våt fläck och 
vred till foten. 

– Visst gjorde det ont, säger Sol-
veig, men jag kämpade på. 

– Men sedan blev det bara värre 
och värre och jag fick söka läkare. 
Sedan tog det några turer till hos 
läkare innan de slutligen skickade 
mig på röntgen.

På röntgen hittade de en fraktur 
på Solveigs fotled och hon fick en 
ortos (stödstövel i stället för gips), 

kryckor och en sjukskrivning på två 
månader. 

Solveig var inte säker på om hon var 
försäkrad på fritiden men ringde till 
avdelningen och frågade. 

Där fick hon hjälp med anmäl-
ningen och efter några veckor fick 
hon närmare 9 000 kr. 

fakta om If metalls olycksfallsförsäkring
• Extra medicinsk invaliditet på   
 800 000 kr kan tecknas för   
 18 kronor/månad.

På en del arbetsplatser ingår det. 
Hör med din klubb!

Ta det säkra före det osäkra när 
olyckan är framme och ring antingen 
till din avdelning eller ta kontakt med 
din klubb på arbetet.

Uno Johansson, Västra Skaraborg, 
0510-48 41 41

Marie Olsson, Östra Skaraborg, 
0500-42 41 73

Eller ring Folksam 0771-96 09 60
Marie Olsson
0500-42 41 73 

Uno johansson, försäkringshand-
läggare If metall Västra skaraborg. 
I nästa nummer av skaraborgsnytt 
presenterar vi Uno.

Jonny Alfredsson
0500-47 53 08  
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Under två dagar i slutet av augusti 
träffades handledare från både väs-
tra och östra Skaraborg tillsammans 
med avdelningarnas studieorgani-
satörer för att prata om vad som 
hänt, och vad som komma skall.

Planen var att för handledarna pre-
sentera vilka utbildningar vi kör, och 
förklara hur en del av dom går till. 
Framförallt handlade det om dom 
nya utbildningarna som förbundet 
satt ihop.

Lagar i arbetslivet (LIA) har gått 
ett år nu, och det är dags för nästa 
stora förändring.

Agera heter den. Det är namnet 
på den nya grundutbildningen i 

förbundet, och presenteras närmare 
längre ner på den här sidan.

Samtidigt gick vi igenom bland annat, 
förhandlarutbildning, arbetsmiljöut-
bildningar och avtalsutbildningar.

Tanken var att visa handledarna 
en utbildning dom normalt inte 
körde, för att se det fanns intresse att 
utveckla sig och börja med något nytt 
område.

Förhoppningsvis kommer vi nu ha 
ett antal handledare som går bredvid 
och tränar in sig på ett nytt område.

Förbundet har under det sista året 
arbetat med att ta fram ett nytt stu-
diesystem som handledarna fick en 

genomgång av.  Förut har det funnits 
en lång, lång lista med utbildningar 
som avdelningens studieorganisatör 
kunnat använda sig av. Den har nu 
kortats ner ordentligt, och kommer 
att byggas upp igen efter behov.

Den sista tiden nu har det funnit en 
massa utbildningar som knappats 
kördes ute i landet, och nu hoppas 
man på att det ska finnas mer utbild-
ningar som är lika i landet, och körs 
på lika sätt oavsett vilken landsända 
man kommer ifrån.

Studieverksamhet i förändring

christer.andreasson@ifmetall.se
0709-14 33 14

Har du gått förtroenvald? 

Den nya namnet är ”Agera”
Tanken med nya grundutbildningen 
är att den ska vara en lite bredare 
bas att stå på. Vi hade innan sam-
manslagningen mellan Industrifacket 
och Metall en längre variant. I Metall 
hette den GRUFF (grundutbildning 
för förtroendevalda) och var 15 dagar. 
Industrifacket hade FIF/FGU och var 
även den en längre period.

Vi fick en komprimerad variant på 
en vecka som hette just ”Förtroende-

vald” i sammanslagningen, och nu är 
det dags att ta nästa steg.

Den nya utbildningen är vanligt-
vis i tre steg, även om det säkert kan 
variera lokalt, och innehåller i grova 
drag.

Arbetsrätt (Lagar på jobbet, LAS, 
FML mm), Arbetsmiljö och arbets-
miljölagen, Försäkringssystemet, 
Avtalen, Förhandlingar med fram-
ställan, protokoll och förhandlings-

spel, Historia, Stadgar, Bemanning, 
Demokrati, Mötesspel, Alla kan göra 
något (om främlingsfientlighet), 
Utanför arbetsplatsen, Samhället, 
Löftet – Dom 5 värnen, Fortsatta 
utbildningar.

Det kan både försvinna och 
komma till steg i planen.

Vi utbildar våra första handledare 
i slutet av året för att kunna erbjuda 
utbildningen redan nästa år.



11

Sketbra! Det här 
måste ni informera 
mycket mer om.
Kan jag verkligen 
rekommendera 
för andra pappor.

Syftet med ”Läs för mig pappa” är 
att få män inom LO:s fackförbund 
att läsa mer böcker. Pappor som 
läser är för många barn den enda 
manliga förebilden. Att berättelser, 
böcker och läsning också hör till 
männens värld. Det har betydelse 
för framtidens män, det vill säga 
dagens pojkar.

Pappadagen: erbjudande till dig 
med barn mellan 0 och 12 år.

Du får en heldag då du får träffa 
en författare och en barnpedagog som 
lär dig mer om barns språkutveck-
ling, läsförmåga och vilka böcker som 
passar barn i olika åldrar. Du gör ett 
ett studiebesök på biblioteket och får 
ett paket med böcker för barn och en 

bok till dig själv gratis efter avslutat 
träff.

För mer info kontakta Eli Abadji     
via e-post: 
eli.abadji@ifmetallskaraborg.se

”Läs för mig pappa” – bra för framtidens män

– Rekommenderar jag för andra

•	 ditt	barn	utvecklar	sitt	språk	redan	från	födseln?

•	 du	som	pappa	är	viktigare	för	ditt	barns	språkutveckling	än	vad			
 dagispersonal, lärare och andra någonsin kommer att vara! 

•	 ditt	barns	lust	att	lära	sig	läsa	kommer	långt	före	förmågan	att	lära		
 sig läsa själv!

•	 när	du	uppmuntrar	ditt	barns	lust	till	böcker	och	läsning,	går	det		
 lättare att lära sig läsa! 

•	 ditt	barns	läslust	stimuleras	av	att	böcker	finns	i	hemmet.

•	 ditt	barns	läslust	också	väcks	av	att	du	själv	läser.

•	 rim	och	ramsor,	ordlekar,	prat	kring	bilderböcker	och	läsing	av		 	
 sagor och berättelser är bra för ditt barns fantasi och språkförmåga.

patrik Carlsson  Volvo gto, en av 
deltagarna i ”läs för mig pappa”. 

Vet du att...

som pappa är du viktigare för ditt barns språkutveckling än vad dagispersonal, lärare och andra någonsin kommer att vara.
men det finns fler fördelar att delta i ”läs för mig pappa”.
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Varenda nummer så påminner vi 
om utbildningar, tro inte att vi är 
sämre denna gång.

Utbildningar som drar igång strax 
detta nummer kommer ut, och som 
kan vara lämpligt att anmäla sig till 
om man inte redan gått det, är:

Repskapsutbildning V 46 (11/11)
Medbestämmandelagen V 45 

(7/11) 
Skyddsombud Aktuellt V 46 

(12/11)
 Förtroendevald V 48 (25–29/11), 

sista anmälningsdatum 14 oktober
Avtalsutbildning V 49 (2–4/12), 

Studienytt inför hösten

sista anmälningsdatum 21 oktober
Systematiskt arbetsmiljö (SAM)  

V 49 (2–4/12), sista anmälningsda-
tum 21 oktober

Facklig/Politisk samverkan V 50 
(9–11/12), sista anmälningsdatum 28 
oktober

Subventionerade studiecirklar
IF Metall erbjuder sina medlemmar 
under 2013 ett reducerat pris på 
kurser i Samhällsfrågor och Grund-
ämnen.

Det kan tex vara engelska, svenska, 
matte, samhällskunskap, datakun-
skap samt övriga språk.

Summan vi betalar mot uppvi-
sande av kvitto och kursintyg är upp 
till 400 kr.

Om kursen kostar mindre än 400 kr 
blir det den faktiska summan för 
kursen.

Regler för ersättningar vid ABF 
cirklar för IF Metall Västra Skara-
borg

Prioriterade utbildningar står 
avdelningen för deltagaravgift och 
materailavgift.

Oprioriterade cirkalr står avdel-
ningen för 50 procent av uppkomna 
kostnader, dock max 300 kr.

Prioriterade cirklar:
Fackliga cirklar
Politiska cirklar
Matematik 
Svenska 

Engelska 
Tyska 
Dyslexi
Data Grund

Oprioriterade cirklar:
Miljöcirklar
Data fortsättning
Franska
Spanska
Teckenspråk
Bokföring
Privatekonomi
Aktieskolan
Samhällsstudier

Välkommen Carina!
Sedan 1 sept är Carina Wegemyr anställd på avd 27. Till 50 procent jobbar 
Carina som A-kassehandläggare och övrig tid med förtroendemannaregistret 
och med försäkringsfrågor.

  Carina är ingen gröngöling i sammanhanget. Hon kommer närmast från 
Jönköpingsavdelningen där hon hade liknande arbetsuppgifter sedan 2006.

Tidigare har hon varit på Metall i Tidaholm. Hon har även 5 år inom Ho-
tell och restaurangfacket. Dessutom har hon hunnit vara kock på Volvo. Hon 
är Skövdebo sedan tidigare så det blir lite att komma hem säger Carina.

Carina Wegemyr har tel nr 0500-42 41 74.

Ny På JOBBET
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Jag  träffade en försäkringsagent 
som ville sälja försäkringar för snab-
bare sjukvård och inkomstbortfall.

Är det inte bättre med en pensions-
försäkring som gäller alla, typ en 
generell pensionsförsäkring som ger 
alla en trygg ålderdom oavsett vad 
man har haft råd till?

Är det inte bättre att vi har en 
sjukvård som ger alla en trygg och 
bra vård via skatten? 

Generellt för alla! 
Men visst fan, då räcker ju inte 

pengarna till jobbskatteavdraget, 
och de pengarna behöver vi ju till att 
köpa privata försäkringar. Hur fan 
blev det nu? A-kassan är dålig, så 
även där behövs ju en del av jobb-
skatteavdraget för köp av inkomst-
försäkringar. 

Tre månader går fort. Hur länge hade 
vi a-kassa vid arbetslöshet för tio 
år sen? Hur hög var avgiften? Går 
det inte ihop? Jo då det gör det. Med 
jobbskatteavdraget. 

Vi har fått betala våra jobbskat-
teavdrag själva, med försämrade 
trygghetssystem, och sen förväntas 
vi teckna privata försäkringar, med 
försäkringsbolagen som vinnare.

 Känner ni någon, eller är själv 
arbetslös/sjuk? Hur har ni/dom det?. 
En massa bolag ska profitera på 
våran oro. Generell trygg-
het där vi betalar efter 
bärkraft och ger efter 
behov, finns inte 
längre.

Vi som har jobb får skattelätt-
nader, inte de arbetslösa, sjuka och 
pensionärer som bäst behöver det. 
Blir jag sjuk eller liknande, så åker 
jag inte bara på en låg ersättning, jag 
får i praktiken en skattehöjning med. 
De som har möjlighet tecknar extra 
försäkringar, då får de det lite bättre. 
Tillhör man inte någon riskgrupp, 
så får man oftast ett bra pris på för-
säkringarna. Inte jag,  jag tillhör en 
riskgrupp då jag har ett tungt arbete 
och har fyllt fyrtio för flera år sen.

2014 är det val i Sverige. Ska vi sälja 
ut våra tillgångar till privata profi-
törer eller inte? Hur ska vi ha det 
med skola, omsorg och sjukvård? 
Detta kan vi själva påverka i valen. 

Sjuttio procent av besluten i EU 
berör oss direkt. Parlamentarikerna 
sitter och jobbar med nåt av det vikti-
gaste på många år, hur vi i EU ska 
reglera bankverksamheterna så de 
inte kan hålla på som de har gjort. 

De som började jobba 2006 vet 
inget annat än den usla a-kassa vi 
har idag. För dom är det ju fantas-

tiskt att regeringen nu vill göra det 
billigare. Det är många väljare där 
som vi behöver förklara läget för. 
Hur det hade kunnat se ut i Sverige, 
om vi hade haft kvar trygghetssyste-
men.

Vill ni veta mer? Gå en facklig/poli-
tisk utbildning och se till att avdel-
ningen kommer ut och kör verktygs-
lådan på era arbetsplatser. Så väljer 
vi sen en regering som tar till vara 
våra intressen, det har vi inte haft på 
ett tag nu.

Två män ska dela på en korv. Den 
ene är riktigt hungrig, den andre 
bara lite. Delar de korven rättvist så 
får de halva korven var. 

Delar de efter behov får den 
hungrige mer och blir mätt och den 
andre får mindre men är ändå lika 
mätt. Då har de båda fått så de mår 
bra och orkar gå vidare. Korven har 
delats solidariskt. Det är skillnad 
på rättvist och solidariskt, och där 
kommer lite av poängen med den 
generella välfärden. Vi betalar alla 
lite för korven, och den som idag är 
hungrigast får mest. I morgon är det 
någon annan som får mer av korven, 
och då kan det vara du eller jag.

Mikael Gustavsson
Verktygslådeföreläsare IF Metall        

     Västra Skaraborg

KRÖNIKA: Mikael Gustavsson

Många vill profitera på vår oro
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Poul Hansen tillbringar numera en 
stor del av sin tid med att hitta 
plats för att sätta in nya maskiner 
istället för att kolla las-listor vid 
uppsägningar.

Har man jobbat 31 år på IAC så har 
man ju hunnit med det mesta inom 
både neddragningar och uppgångar.

Senast 2010 varslades 99 personer 
på ett bräde, och så sent som 2009 
tecknades ett så kallat krisavtal på 
företaget.

Numera är det expansion som 
gäller för närvarande, och som ord-
förande sen 10 år tillbaka är det ett 
positivt problem att hitta golvyta.

Poul kommer ursprungligen från 
Danmark där han tidigare jobbat 
som tapetsör. Hans föräldrar flyttade 
hits som så många andra på 60-talet 
för jobbens skull. Själv växlade han 
lite fram och tillbaka tills han flyt-
tade hit permanent -82.

Redan -84 började han sin fack-
liga bana som skyddsombud för att 
senare ta plats i styrelsen, med dom 
sista 10 som ordförande.

2006 gjorde Metall och Industri-
facket en sammanslagning och Poul 
tog plats i den interimsstyrelse som 
då bildades, en plats han suttit på 
sedan dess. Övriga uppdrag som växt 

fram i avdelningsarbetet är regio-
nalt skyddsombud, avtalsråden och 
förhandlingsdelegationen. Poul var 
även med i den grupp som tog fram 
vår nuvarande fana.

– Det går upp och ner hela tiden 
och vi har våra duster med företaget, 
säger Poul. På det stora hela fung-
erar det bra, fortsätter han.

Arbetsmiljö är en sådan fråga som 
kan vara svårt att hinna med ibland.

– Vi har mycket övertid, företaget 
vill vara säkra på en uppgång innan 
man anställer någon, säger han.

Vid årsskiftet fanns ungefär 210 
kollektivare, nu är det cirka 245. Det 
finns cirka 25 inhyrda och runt 50 
tjänstemän, forsätter han. 

Natt, helg, dagtid och 2-skift är 
det som gäller just nu. Tidigare fanns 
det 5-skift i fabriken.

Det är  lastbilssidan som går upp, 
och vi levererar en hel del till Volvos 
fabrik i Gent, Belgien.

Poul har just nu inga politiska 
uppdrag men är vice ordförande i 
LO i Skara. Det finns andra krafter 
i styrelsen som sitter på politiska 
uppdrag dock, två stycken sitter i 
omsorgsnämden och en är ersättare i 
kommunfullmäktige.

Namn: Poul Hansen

Ålder: 51 i höst

Familj: Gift, frun jobbar på 
IAC också.

Bor: Hyresrätt i Skara

Kör: Volvo V50

Hobby: Husbilen och fiske. 
Foto innan digitaliseringen 
tog överhand, saknar 
mörkrummet ibland.

Ser uppgången på IAC

christer.andreasson@ifmetall.se
0709-14 33 14
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Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Box 84, 541 22 Skövde. Senast den 1 november 2013 
vill vi ha ditt svar. Priser: 1:a pris, 4 st Trisslotter. 2–3 pris, 2 st Trisslotter.

Namn

Adress        Postadress
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Trött på en lång höst?

Häng kvar.
I nästa nummer 
startar en 
ny fototävling. 


