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Vilket samhälle 
vill du ha efter valet?

VI STÄLLER FRÅGAN 
TILL ALLA VÅRA MEDLEMMAR:
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Hej medlemmar 
och läsare

Val 2014!
Nu avgör du 
och jag vilken 
väg vi vill 
att Sverige 
ska ta.

Jag jobbar på Swedish Match i Tidaholm där vi tillver-
kar tändstickor och är  nyvald som ordförande i Östra 
Skaraborg.

Hoppas ni alla haft en bra sommar och fyllt på med 
ny energi inför höstens utmaningar. Att politik på-

verkar det fackliga arbetet kan kanske vara 
svårt att förstå, men vi som jobbar med fack-
liga frågor vet detta.

Krångliga och tuffa krav, omänsklig in-
ställning till individens situation, intyg som 
inte godkänns är bara några av de problem 
våra medlemmar ställs inför.

Valet den 14 september kommer att av-
göra vilken färdriktning vi vill ha i Sverige 
kommande fyra år.

Man hoppas att det blir ett regeringsskifte så det 
blir ändring i försäkringskassans regelverk när du är  
sjuk, att tidsgränser tas bort och därmed risk för ut-
försäkring eller bli tvingad ut i arbetslöshet försvinner 
omedelbart.

Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att 
behandla sina medborgare på det här viset.

Se till att Arbetsförmedlingen får ändrade direktiv 
att hjälpa folk att få en sysselsättning i form av utbild-
ning som leder till jobb. 

Vi måste bygga för framtiden och inte tappa hela 
generationer som inte kommer ut i arbetslivet. Detta 
vill ingen se, gör om och gör rätt!

Man hoppas att vi är många som insett vad privati-
sering av skolor och vård med vinstkrav inneburit.

Likaså när det gäller utförsäljning som staten gjort 
i våra gemensamt statligt ägda bolag som till stor del 
betalade vår välfärd med vinst.

Gå och rösta den 14 september för regeringsskifte.
Du kan påverka!

Pär-Ola Olausson

Allt fl er arbetsplatsbibliotek
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Lös korsordet. Vinn priser!
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10 Glöm TV-reklamen.
Avdelningen ger dig 
bra pensionskoll.
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IF Metall Västra Skaraborg

Fabriksgatan 4, 531 30 LIDKÖPING

Telefon: 0510-48 41 30

Fax: 0510-48 41 47

Internet: www.ifmetall.se/avd28

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

Internet: www.ifmetall.se/avd27

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

Laila Andersson, IF Metall Östra Skaraborgs styrelse, 
blev uppsagd från jobbet på Arkivator p.g.a arbets-
brist. Under en längre tid har Laila levt på en urdålig 
a-kassa. Nu har hon blivit antagen på ”Vård- och om-
sorgs utbildning”. Kursen är på 60 veckor. Där efter är 
Laila Andersson utbildad undersköterska. 

Redaktionen gratulerar till utbildningen och önskar 
lycka till.

 

 Så här nöjd är Leonel när han ligger i 
pappas knä. Joakim Olsson på Lernia 
vart pappa i april. Grattis till er båda!

Laila växlar spår och ler

Sommarnöjet

Leonel

FÖRTIDS-
RÖSTA
FRÅN OCH 
MED 27 
AUGUSTI

Ditt röstkort 

kom med 

posten cirka 

tre veckor före 

valdagen den 

14 september.

Använd 

din röst!



4

3/2014

Mitt ärende är att prata med en ung 

personlighet med väldigt sunda åsik-

ter och som vann vår fototävling vi 

hade i denna tidning i julas. Tyck vad 

du vill om ungdomarna men den här 

killen tycker i alla fall något om det 

mesta.  

Joakim är anställd av Learnia 

Bemanning. På Swegon har han varit 

inhyrd i nästan 3 år nu förutom 2 

dagar på tvätteri i Alingsås. Annars är 

han utbildad kock.

Swegon är i mitt tycke en väldigt ren, 
tyst, fräsch och påkostad fabrik. Man 
tillverkar luftbehandlingsaggregat, vat-
tenburna klimatsystem, luftdistribu-
tionsprodukter och klimatanläggningar 
mm för industrilokaler och liknande. 
Företaget är välmående. Swegon har 1 
350 anställda. Företaget är ett helägt 
dotterbolag till Investment AB.

–  Jättestora grejor jag monterar sä-
ger Joakim. För montering är hans grej 

Joakim Olsson vann fototävlingen utan att ha en kamera

– Lönlöst att gnälla vid fi kabordet
här. Man roterar på åtta stationer. På 
en dag hinner man ca 1,5 varv. Han 
trivs mycket bra. Trots att han har ca 
fem mil enkel resa till Kvänum från 
hembyn Hällekis. Jag är 23 år och sam-
bo i parhus med fl ickvännen och två 
chihuahua. Och i april fi ck vi tillökning. 
En son som heter Leonel.

Bemanningsanställd
– Att vara bemanningsanställd har ju 
sina nackdelar, säger Joakim. Jag trivs 
väldigt bra här och vill bli Swegon-an-
ställd i stället.

– Nackdelarna, hur menar du, frå-
gar jag.

– Under t.ex. julledigheter eller lik-
nande så är det alldeles galet att vi blir 
uppsagda. Sen välkomna tillbaka efter 
någon vecka. Detta borde ”våra” politi-
ker ta tag i och försöka styra upp lagvä-
gen. Eller när man hade varit exakt ett 
år precis och ska bli tillsvidareanställd 
men får gå hem när det fattas en dag i 

ett år… Då var jag  anställd av Swegon, 
inte av bemanningsföretag.

 – Det var väl nån förhandlingsupp-
görelse…

Men Joakim har aldrig gått hemma 
med garantilön. 

Intresse: politik
Joakim är även intresserad av politik. 
Det tycker jag låter intressant för att 
det är tyvärr inte nånting jag hör från 
ungdomarna på min arbetsplats på 
Volvo.

– Lite har jag nog med mig hemifrån 
men jag har eget tycke också. Beman-
ningsbranschen är en stor fråga för 
mig, sjukförsäkringen, A-kassan, sko-
lan, äldrevården och allt annat  som bli-
vit kraftigt försämrat vill jag också att 
vi måste få tillbaka så bra som går.

 – Som sagt så blev vi ju föräldrar i 
april, så då vill jag ju givetvis att det 
ska funka med ersättningar vid ledig-
het och så småningom dagisplatser osv. 

– Jag monterar jättestora grejor på Swegon och trivs bra, säger Joakim Olsson, nybliven pappa till Leonel.
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Joakims favoritmotiv. Fyren i Hällekis.

– Jag utmanar ALLA arbetare, både 
unga och gamla, att gå och rösta! Du 
röstar på vad du vill men se till att ma-
sa dig ur soffhörnet och gå dit. Det går 
ju faktiskt förtidsrösta också. Det var 
likadant i EU-valet som det är nu.

– Ingen ide att sitta vid fi kabordet 
och gnälla om man inte gör det man 
kan för att få till förändringar !

– Jag röstar i alla fall rött, säger Joa-
kim. Ideologi och solidaritet är min grej.

Att få rösta är stort
Det är ju faktiskt nåt fi nt, att vi som le-
ver i en demokrati väljer våra egna be-
slutsfattare. Vi får inte vara så slappa.

– Lika viktigt att vår region styrs av 
rätt folk. Min röst spelar roll i alla va-
len.

– En arbetare som röstar på Sveri-
gedemokraterna sparkar direkt på sig 
själv.

Förutom invandringsfrågan så har 
de ju en jätteblå inställning till arbe-
taren enligt sitt partiprogram. Arbets-
marknadslagarna ska försämras och 
arbetsrätten rivas upp och facket för-
svagas.

– Hur fasen kan en vanlig knegare 
tycka att nåt sånt kan vara bra?

Jo, men vi behöver en förändring sä-
ger gubbarna runt bordet i fi karummen 
runt om på arbetsplatserna i Sverige. I 
97 procent av omröstningarna i Riksda-
gen så röstar SD med Alliansen. 

Vad får man för förändring då und-
rar undertecknad?

På fritiden så fotograferar Joakim 
mycket. Därför hade hans vinnare-bi-

drag lite engagemang bakom. Det är ju 
lätt att ha fotografering som intresse 
då han bor vid Kullen. Vänern, boksko-
gen, utsikten och de vackra ängarna 
runt Kinnekulle är ju vackra motiv året 
runt. 

Mobilkamera – tills vidare
Men jag har faktiskt ingen kamera ut-
an fotar med min Iphone 5. Den tar jät-
tefi na bilder.  Ja den gör ju det håller 
jag med om. Vinnarbilden innehåller en 
jultomte med en lykta som står och tit-
tar ut bredvid ett vattenfall. 

Kanske köper jag en kamera så små-
ningom men den här mobilen är fullt 
duglig.

– Mycket av min fritid går till att in-
stagramma. Jag har över 12 000 följare 
över hela världen, och vårt gemensam-
ma intresse är fotografering.

Vill du följa Joakim på Instagram 
och se mer av hans bilder

Sök på @bortaitankar på Instagram.
Motiven framledes misstänker jag 

blir på lille Leonel.
Joakim måste gå tillbaka till monte-

ringen och jag tackar både han och Eli 
Abadji för besöket och intervjun. 

Eli har fi xat till så att vi fi ck komma 
till Swegon och visar väldigt stolt upp 
sitt arbete han gjort på företaget. 

Bra arbetsplatsbibliotek
– Arbetsplatsbiblioteket är några år nu 
men är väldigt välbesökt. Sista tiden 
har vi fått in mängder av barnböcker.

En annan fi n sak Eli fått fria tyglar 
av företagsledningen är att fi xa till är 
ett fi nt museum och en informations-
fi lm  om företaget. 

Väldigt proffsigt gjort tycker jag.

Jonny Alfredsson

0500-47 53 08  

Joakim Olsson, bemanningsanställd på Swegon med 1 350 anställda, 

visar stolt upp arbetsplatsbiblioteket.

Joakims hälsning till läsarna av Skaraborgsnytt:
– Se till att gå och rösta den 14 september och sök 
också en facklig utbildning!
 I det budskapet instämmer både Eli och Jonny.
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Utbildningar 
på gång
Det som ligger nära i tiden vid denna 

tidnings utgåva är:

Medbestämmandelagen V43 (20/10)

Ergonomi/Förslitning V43 (20-22/10)

Repskapsutbildning V43 (21/10)

Agera # 4 V44,47,51 (27-29/10 

+ 17-20/11 + 15-17/12)

Lagar i arbetslivet V46, 49 (10-12/11 

+ 1-3/12)

Förhandlarutbildning V48 (24-27/11)

Skyddskommittéutbildning V48 

(24-26/11)

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) 

V49 (1-3/12)

Vår studiefolder 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 den. 

Medlemsresor i 
Östra Skaraborg
VÅRA ULLAREDSRESOR kommer att gå 
som vanligt i höst. Håll utkik på hem-
sida och i lokaltidningen. Intresserad 

av politik?
Vinn en Sony 
Experia
Den 14 september, på valdagen, pre-

senterar vi en uppgift som ni för att 

delta i tävlingen ska lösa.

Det handlar om att vara snabb. Den 

14 september kl. 12:00  släpper vi info 

på våra hemsidor och facebook vad ni 

ska göra.

Priset är en Sony Experia E1 Smart-

phone till en deltagare från Västra och 

en till en deltagare på Östra avdel-

ningen.

Vinnarna meddelas senast 26 sep-

tember och ev. vinstskatt betalas av 

vinnaren.

Nu är det hög tid för förändring. 

Till år 2020 ska Sverige öka antalet 

personer som arbetar och antalet 

arbetade till i ekonomin så mycket att 

vi når lägst arbetslöshet i EU. 

Då måste fl er jobb skapas. Det kräver 
samarbete och investeringar i framti-
den. Med fl era jobb får vi också råd en 
välfärd att vara stolta över. 

Den generella välfärden måste stär-
kas med sociala investeringar. Det gäl-
ler trygghetsförsäkringarna som ska 
hindra sjuka och arbetslösa från att bli 
fattiga. 

Barn ska växa upp under goda för-
hållanden och inga barn ska hamna 
utanför. Därför vill vi förbjuda avgifter 

Arbetslöshet

i skolan, satsa på sommarjobb och ska-
pa möjligheter till en rikare fritid för 
alla unga. Tillsammans kan vi ge barn 
i Sverige chansen att förverkliga sina 
drömmar.

Den 14 september är det riksdagsval 
i Sverige. 

Utnyttja din rösträtt, din röst är vik-
tigt!

att betalas av 

Mer om 

valet på 

sid 12–13
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Eddy Johansson,
Rekordverken

Anders Jacobsson, 
Rekordverken

Patrick Almgren,
Volvo GTO, Skövde

Ingela Johansson,
Volvo PV Skövde

– Utbildningen.

– Sysselsättningen.

– Jobben.

– Skola, vård och omsorg

Soppa
– Jag äter grönsakssoppa som min 

första lunch efter en varm och skön 

semester.

Vilken fråga är viktigast i valet?

Anders Persson, Skaraverken AB

Korsordsvinnare i 

Skaraborgsnytt nr 2

1:a pris Tony Eriksson, Mariestad

2:a pris  Alf Johansson, Grästorp

3:a pris Kristina Lundh, Mariestad

M i d

Korsord 

på sidan
15

Korsords
vinnare!

”Triss i PV”
Miljö, miljö, kulturmiljö
man blir så trött så man kan dö
på de abstrakta ordens kö
som byggas av vartenda frö.
De menar skog, de menar sjö,
de menar krog och biokö,
de menar säng, de menar snö,
men tungan är så slö, så slö 
– allt kallar den miljö!

Alf Henrikson

Fo
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: 
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Västra Skaraborg, erbjöd alla med-

lemmar att åka på en dagsresa till 

Gekås i Ullared och Liseberg under två 

tillfällen under maj och juni månad. 

Tio bussar med cirka 400 medlemmar 
med deras respektive och barn följde 
med på resorna. 

Quiz om EU-valet utfördes som extra 
aktivitet. 12 glada IF Metallare hade 
rätt svar på frågorna och vann biobil-
jetter. 

Eli Abadji, medlemsverksamhet-
gruppen.  

En del av medlemskapets sociala värden

Medlemsresor med IF Metall

Ari Liukku 

svarar på 

Quiz-frå-

gorna.   

Två av de cirka 400 medlemmar som valde att följa med IF Metall Västra Skaraborg till Ullared och Liseberg.

IF Metall Västra Skaraborg har planerat 

mer medlemsresor i höst enl igt följande:

ULLARED 
Lördag 15 november

Onsdag 26 november

LISEBERG
Onsdag 3 december

Lördag 13 december

Mer information kommer. Glöm inte 

att notera i din kalender redan nu.

Kommande medlemsresor
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500 nya barnböcker från Barnboks-

katalogen delades ut! För tredje året i 

rad får avdelning 28 i Lidköping 

50 000 kronor i bidrag från Statens 

Kulturråd för inköp av barnböcker. 

Glad ordförande på IF Metall Verk-
stadsklubb på SNA i Lidköping tog 
emot 50 nya barnböcker!   

Totalt har avdelning 28 idag cirka 15 
arbetsplatsbibliotek. 

Eli Abadji, Kultur i arbetslivet 
   

Ekonomiskt stöd till barnböcker från Statens Kulturråd 

15 arbetsplatsbibliotek är igång 

Glada bilmekaniker från Lidbil i Lidköping letade efter nya barnböcker ur Barnbokskatalogen!  

Nya bokhörnor har startats hos Vianor, Akron, Gelia i Grästorp och Swegon i Kvänum.
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Är även din kommande pension långt från TV-reklamens löften?

Bättre koll med stöd av avdelningen

Ett pensionsbesked att lita på

Varje dag matas vi v reklam på TV. 

Välj detta pensionsbolag så har du 

en trygg och penningstark pen-

sion. Vi ser lyckliga människor som 

springer på stränder och dricker 

vin. Som vanligt blir vi vilseledda.

Men en sak är säker: Tjänstepen-
sionen gör skillnad och är samma sak 
som avtalspension.

Så du som är 25 år och börjat tjäna 
in till din tjänstepension måste göra ett 

val och det som är viktigast är att du 
har koll på vad du gör.

Under våren 2014 har LO förhandlat 
fram ett nytt avtal för vår tjänstepen-
sion och det är därför som våra brevlå-
dor blir fulla av reklambrev från olika 
pensionsbolag som tycker att vi ska väl-
ja just dem.

Ta gärna kontakt med din avdelning 
eller ditt fackombud om du vill ha hjälp 
att få koll.

Eller gå in på www.minpension.se

Genom kollektivavtalet har vi för-

handlat fram avtalspension. Det är 

ett bra tillägg, så att du ska få mer än 

den allmänna pensionen. Det kan röra 

sig om stora summor och blir kanske 

det som avgör om du får råd till an-

nat än det allra viktigaste när du är 

pensionär.

I tabellen nedan ser du några räkne-
exempel på vad det kan betyda för olika 
yrkesgrupper. Hur mycket det blir för 
dig beror på fl era saker. Dels hur hög 
lön du har och hur många år du arbe-

tar, dels hur ditt pensionskapital ut-
vecklas. 

Är förvaltningsavgiften låg så blir 
mer kvar till din pension. Vårt gemen-
samma bolag Folksam LO Pension gör 
det enkelt för den enskilde. Förvalt-

ningen utgår från spararens ålder och 
förvaltningsavgifterna sjunker i takt 
med att kapitalet växer. Ditt sparande 
placeras i företag som respekterar fack-
liga rättigheter och tar ansvar för miljö 
och klimat. 

Total pension med och utan kollektivavtal (kronor per månad före skatt)
 med utan
Fordonsmontörer  18 300  12 600

Maskinoperatör, gummiindustri  17 300  12 000

Slipare  17 600  12 200

Truckförare  17 700 12 200

  Källa: Folksam 

Fakta pensionens olika delar
Förutom den allmänna pensionen har de fl esta som arbetar 

någon form av tjänstepensionslösning. Arbetar du på en ar-

betsplats med kollektivavtal kan du vara säker på att din ar-

betsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. 

Hur mycket du får i tjänstepension beror på hur mycket du 

har i lön, hur länge du arbetar och var du arbetar. Till skillnad 

från den allmänna pensionen får du tjänstepension också på 

inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Vi som arbetar inom LO kollektivet får 4,5 procent extra 

varje år som vår arbetsgivare betalar in till Fora. Läs mer på  

https://www.minpension.se/om-saf-lo
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 Kent, 45 år, långtidssjukskriven, arbetslös och utförsäkrad

Att bli behandlad som en parasit
Vi kallar honom Kent. Det är inte med 

sanningen helt överensstämmande, 

men det får gå för tillfället.

Han är cirka 45 år, arbetat hela sitt 

liv på liten verkstad med ett 30-tal 

anställda.

En morgon så upptäckte han att 
hade så förbenat ont i en axel. Det blev 
bara värre och värre tills det till slut 
helt enkelt inte gick att lyfta den. 

Sjukskriven
Kent sjukskrev sig runt 2008, ungefär 
samtidigt som rehabiliteringskedjan 
kom igång. Många nya viljor och många 
nya regler gjorde att han först inte fi ck 
sjukpenningen godkänt. Det tog 4 må-
nader innan han fi ck några pengar. 

Den bistra verkligheten nafsar en i 
hasorna då och det blev till att se vad 
som fanns i garaget som gick att avytt-
ra, Synd bara på snöskotern som han 
äntligen sparat ihop till, och inte blev 
den såld på rätt säsong heller så det in-
bringade inga stora pengar precis.

Till slut fi ck han godkänt och då fi ck 
han 77,6 procent av 23 000. Det är inte 
mycket att leva på. Det är svårt att tän-
ka sig egentligen, man har en förmåga 
att klara sig med det man har, men 
samtidigt så anpassar man sig utmärkt 
åt andra hållet med, utgifterna är på 
något konstigt sätt alltid strax över in-
komsten. 

Uppsagd…
Under krisen 2009 blev han sedan upp-
sagd, och då var det inte riktigt lika 
roligt längre. 486 kr/ dag blev det som 
arbetslös sjuk.

 Innan Kent blev uppsagd hade han 
vart sjuk 1 år och då får man 73,6% av 
sin lön.

Det börjar krympa i marginalerna 
nu.

Axeln fortsatte sin onda bana, och 

till slut blev det operation, men blev 
aldrig riktigt bra. 3,5 år gick och till 
slut blev han utförsäkrad från sjukför-
säkringen.

Vad fi nns då för alternativ för en 
gammal ”gubbe”?

Det är bara att bita ihop och gå till 
arbetsförmedlingen. Man kan undra 
var de ska hitta en arbetsplats för en 
utsliten axel med tillhörande mänsk-
ligt (nåja) bihang, för det verkar som 
många arbetsgivare ser på folk på det 
sättet. Det är inte folk som söker jobb, 
utan produktionsenheter, och vem skaf-
far en trasig enhet?

… arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen erbjöd introduk-
tionsprogram. Dagpenningen man får 
bestäms efter ett arbetsgivarintyg som 
bara går tillbaka 5 år. Det begriper ju 
vem som helst att det inte kommer man 
inte att bli fet på.

Det är här som den riktigt bistra 
verkligheten knackar på ytterdörren 
för många, eller för de som åtminstone 
har en ytterdörr kvar att knackas på. 
I desperation är det alltför många som 
lämnar arbetslöshetskassan och fack-
förbund i detta läge, om de inte gjort 
det långt innan. Det blir helt enkelt för 
dyrt och oftare än vad man tror så blir 

det en tripp till 
kommunens 
socialkontor, 
en tripp som 
för många är 
värre än döden 
själv. En gol-
gata utan dess 
like med skam 
i klass med det 
värsta tänk-
bara. 

Det är 
egentligen 
sorgligt att 
man ska be-

höva känna så. Har man jobbat och bi-
draget till samhället så ska man väl ha 
rätt att använda samhällets resurser 
när man är tillfälligt på obestånd, men 
när man mer eller mindre behandlas 
som en parasiterande varelse bara man 
utnyttjar den försäkring man betalat 
till i sitt yrkesliv och som trots höger-
spökenas semantiska förvridning av 
allmänhetens uppfattning faktiskt ÄR 
en försäkring och inte ett bidrag, då är 
det ett stort steg att ta in till en social-
tjänstemans kontor

Kent kan också heta Karin
Kent, varken han är verklig eller på-
hittat, varken han faktiskt heter Kent, 
Olle, Eva eller Karin kan bara hoppas 
på att samhällets vindar ändrar rikt-
ning. En riktning där man uppskat-
tar en samhällsinsats som ett arbetsliv 
innebär, och att man inte gömmer folk 
i förklädda ord och degraderande upp-
fattningar. 

marie.olsson@ifmetall.se

0500-42 41 73 

christer.andreasson@ifmetall.se

0510-48 41 45
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14 september är det val till riksdag, ko
Den 14 september kan du verkligen 

göra skillnad. Det är då du och jag 

som avgör vilken väg vi vill att Sverige 

ska ta. 

Som fackliga kan vi aldrig acceptera att 
Sverigedemokraterna vinner mandat i 
våra beslutande organ. De är ett höger-
parti och kommer alltid vara det. Och 
de har precis samma mål som modera-
terna; att försämra våra fackliga rättig-
heter och göra fackföreningsrörelsen 
svagare. 

Du kan påverka!
Vi måste se allvaret i detta och höja vå-
ra röster. Häng med på aktiviteter, pra-
ta med era kollegor på arbetsplatser, se 
till att göra människor i er omgivning 
uppmärksammade på att det är val. 

Genom att använda vår rösträtt kan 
vi vara med och påverka. Visst vill du 
kunna påverka?!

 Det dags för ett regeringsskifte nu!

HÄR: IF METALLS VALBU
Aktiv industri-  
politik – för 
jobb och välfärd

Mer utbildning 
och effektiv  
omställning

” Maj månad var en väldigt 
hektiskt månad. Många tidiga 
mornar och många sena kväl-
lar. Men roligt har vi verkligen 
haft. Vi har ringt till förtroen-
devalda och till medlemmar, 
många har vi pratat med men 
än fi nns det många samtal 
kvar att ringa. 

Dessutom har vi varit på uppsökerier 
och besökt arbetsplatser. Busslass med 
medlemmar har skickats till Liseberg 
och Ullared, där quiz, tävlingar och fi ka 
gjorde succé på resorna. Vi har sänt lo-

2/2014

–Vänd inte valet ryggen
VALLEDARE IDA ELIASSONS UPPMANING:

sidorna 8–9

Hur gick det i EU-vale
kalradio 
och skrivit 
insändare 
till tidning-
arna. 

Haft 
bioreklam 
och kunnat 
lyssna till 
bland an-
nat Tomas 
Eneroth 
(bilden), 
IF Metallare och riksdagsledamot. 

Verktygslådan har gått varm både 

Den som inte 
röstar har heller 
ingen rätt att 
gnälla…
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mmuner och landsting – RÖSTA!

OM ALLA VI som sympatiserar med de 

partier som ser till människors lika värde 

går och röstar, så minskar vi Sverigede-

mokraternas möjlighet till infl ytande i 

Sveriges riksdag. 

Det har IF Metall tagit fasta på i skrif-

ten ”För facket är alla människor lika 

mycket värda”.

Skriften är på åtta sidor i formatet 

105x148 millimeter och kan beställas via 

www.ifmetall.se

DSKAP PÅ 15 SEKUNDER
Stärk arbetsplatsen 
och kollektivavtalen

Bättre arbets-
miljö är rätt väg

t Ida Eliasson, valledare i Skaraborg?
vi efter den 25 maj se att de högerextre-
ma rösterna ökar i Europa, ett faktum 
som vi fackliga bör ta rätt allvarligt på. 

Det är tråkigt att se den utveckling-
en som nu visats, det känns som att vi 
kastas bakåt i tiden och att historien 
låter sig upprepas igen. 

Facklig värdegrund
Att vår fackliga värdegrund inte stäm-
mer överens med högerextremism bör 
vara självklart för alla. Och det visar 
också på hur viktig varje röst är, för 
denna gång var det ytterst små margi-
naler som gav det resultat som vi fi ck. 

ute på fö-
retag och 
på våra 
fackliga 
utbild-
ningar. Vi 
har varit 
ett litet 
gäng som 
jobbat dag 
och natt 
för en för-
ändring 
och ett 
bättre och rödare Europa. Tyvärr kunde 

Dock kan vi IF Metallare glädjas åt 
att vårt namn, Olle Ludvigsson än en 
gång tog plats i parlamentet. 

Att han dessutom kommer kunna 
göra ett fantastiskt bra jobb i utskottet 
för ekonomi och även i utskottet för in-
dustrifrågor, forskning och energi tviv-
lar jag inte en sekund på. 

Ett rött Europa
Där har vi en facklig representant som 
sätter de fackliga frågorna först och 
som vet att det inte bara är Sverige, ut-
an hela Europa som tjänar på bra vill-
kor på arbetsmarknaden”.
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IF Metalls tredje ordinarie kongress 

genomfördes den 16–19 maj 2014 i 

Stockholm City Conference Centre, 

Folkets hus. 

Från Skaraborg åkte 16 ombud och ett 
antal ersättare. Kongressen består av 
300 ombud från hela Sverige som fattar 
kloka beslut för den kommande kon-
gressperioden. Ombuden ska även välja 
en ny förbundsstyrelse och behandla 
497 motioner på dessa dagar.  De tre fo-
kusområden var: Vår organisation, Vår 
arbetsplats och Vårt samhälle. 

Anders Ferbe, IF Metalls förbunds-
ordförande, öppnade kongressen med 
ett starkt tal. Den största applåden 
fi ck han när han kritiserade SD. Sve-
rigedemokraterna är ett rasistiskt och 
främlingsfi entligt parti som vi alltid 
ska bekämpa, de är också ett högerparti 
som i nästan varje viktig fråga för lön-
tagarna ställer sig på regeringens sida, 
sa Ferbe.

Det var många livliga diskussioner 
på kongressen och många bra beslut. 
Ett beslut var att förbundsstyrelse fi ck 
i uppdrag att verka mot vinster i vår 
välfärd. Ett annat beslut som togs efter 
väldigt långa diskussioner var att sän-

ka avgiften för alla medlemmar. Många 
tyckte att istället för att sänka avgiften 
så skulle vi använda den till att för-
bättra vår verksamhet. Jan Hanna från 
Östra Skaraborg tyckte att vi till exem-
pel kunde anställa fl er ombudsmän och 
bara sänka för långtidsjuka. 

Arbetslösheten löpte som en röd tråd 
när LO-ordföranden Karl-Petter Thor-
valdsson talade till kongressombuden. 

– I arbetslöshetens spår ökar också 
antalet otrygga anställningsformer, 
visstidsanställningar, delade turer och 
till och med tredelade turer.

– Detta skapar enbart otrygghet och 
misstänksamhet mellan arbetare.

– Vi måste jobba för  en ny regering 
som sätter trygga anställningar först!

Karl-Petter lockade även till en del 
skratt, bland annat gick han till attack 
mot bostadsminister Stefan Attefall 
(KD) som han anser gör alldeles för lite 
för att få fart på bostadsbyggandet.

– Han åker säkert till jobbet på mor-
gonen som många andra. Men vad gör 
han fram till 17 egentligen?

Den som fi ck mest applåder var vår 
nästa statsminister Stefan Löfven. Han 
tal var som vanligt mycket bra och han 
var stolt över att prata på hans ”gamla” 

förbunds kongress. Även han pratade 
mycket om arbetslösheten i Sverige.

Ett av Socialdemokraternas främsta 
mål är att  Sverige ska ha EU:s lägsta 
arbetslöshet till 2020. Det är avgörande 
för varje individs frihet och för vår ge-
mensamma välfärd:

– Men det kommer att kräva en rad 
reformer, det kommer att kräva an-
strängningar från hela samhället, det 
kommer att kräva allt vårt slit, vår 
samarbetsvilja och vår styrka. Vänner, 
det kommer att bli Sveriges största soli-
dariska projekt på över ett decennium!

Äntligen kommer vi få en statsmi-
nister som bryr sig om alla arbetslösa 
och har åtgärder att bryta massarbets-
lösheten i Sverige.

Förutom stora och varma applåder 
av alla kongressombuden fi ck Stefan 
Löfven också ta emot IF Metalls förslag 
på arbetsmarknadsprogram. 

Kongressen hyllade IF Metalls ung-
domsgäng. De fi ck första pris på LO:s 
tävling i höstas med sloganen Dax att 
laga Sverige! Och det är precis det vi 
ska göra den 14 september genom att 
RÖSTA RÖTT mina vänner.

Michael Karlsson
IF Metall Västra Skaraborg

PÅ KONGRESS: Michael Karlsson, facklig politiskt ansvarig

497 motioner på fyra dagar
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