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Västra Skaraborg

– Jag tvekade aldrig

HANNA EIMERSSON 
BYTTE FRÅN BEMANNING
TILL JOBB HOS IAC: 

sidan 12
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De ville mer – lärde sig 
smida i Hälsingland.

Utgivning 2016 – distribueras med Dagens Arbete
Skaraborgsnytt nummer 1.  17 mars

Skaraborgsnytt nummer 2.  16 juni 

Skaraborgsnytt nummer 3.  15 september

Skaraborgsnytt nummer 4.  15 december
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En positiv 
utveckling
Det ser bra ut på arbetsmarknaden i Skara-
borg, arbetslösheten sjunker och det är en 
bra trend enligt arbetsförmedlingen. Vi är 
på väg in i en högkonjunktur. Det är viktigt 
att det matchas rätt och att det fi nns bra ar-

betsmarknadsåtgärder så fl er kommer i arbete och 
utbildning som leder till ett jobb. Fler i sysselsättning 
gynnar alla. Det kanske är dags för en omgång med 
kunskapslyft igen. 

Förberedelserna inför nästa års avtalsrörelse är i 
full gång genom att medlemmar, förtroendevalda och 
klubbar skickar in motioner. Det blir att börja om di-
rekt igen eftersom det blev ett kort avtal i våras.

Vad ska man välja för utbildning på gymnasiet?
Den fråga ställs till alla våra ungdomar när de går 
i nionde klass för då ska man välja vad man ska ut-
bilda sig till. Vet man vad man vill göra när man är 
15 år och står inför detta val? Vill man bli Youtube 
stjärna? Bilmekaniker? Svetsare? Dataspelsutveck-
lare? Sjuksköterska? Det fi nns många möjligheter och 
lika många val. Ska man välja en praktisk linje eller 
en teoretisk linje? Här har yrkesvägledarna i skolorna 
ett stort ansvar att hjälpa våra barn att sortera i det 
utbudet som fi nns. Även vi föräldrar försöker att hjäl-
pa till med detta val genom att gå på gymnasiemässor 
och skolornas öppna hus. Det är inget lätt val.

Fler ungdomar idag får sitt första jobb via ett beman-
ningsföretag. Det används som en form av rekryte-
ringsföretag. Bemanning är temat i tidningen denna 
gång.

Trevlig läsning!
Pär-Ola Olausson

Kompetensbanken 
– lediga arbeten med 
tyngdpunkt på industrin.
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4 000 fi rade och trivdes.
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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

Vi har inte fått tillfälle att 
hälsa nye ordföranden 
i IF Metall Västra Skaraborg, 
Nils Farken, välkommen. Nu 
tar vi tillfället; välkommen!

Nils är till vardags klubb-
ordförande på Daloc 
i Töreboda och är sedan 
årsmötet Västra Skaraborgs 
nye ordförande. 

Nils har suttit med i sty-
relsen i fl era år och är väl 
insatt i avdelningsarbetet.

Kultur-
pris till 
Eli Abadji
LO har i år valt läsfrämjande som tema 
för kulturpriset. Läsning och läsförstå-
else är förutsättningar för att kunna 
påverka sin livssituation. Språket är 
också en hörnsten i demokratin och en 
investering för jämlikhet.

Det stora priset på 50 000 kronor 
tilldelas:

Eli Abadji,  kulturansvarig för 
IF Metall Västra Skaraborg.

Motiveringen lyder: Eli är en eldsjäl 
med ständig tro på läsandets och höglä-
sandets kraft och möjligheter. Med stort 
engagemang har han under många år 
arbetat med ”Läs för mej Pappa” och 
på senare tid även med ”Läs för mig!”. 
Insatser som båda handlar om vikten 
av läsning och högläsning. Eli har idogt 
engagerat författare, bedrivit uppsö-
kande verksamhet på arbetsplatser 
samt startat ett fl ertal arbetsplats-
bibliotek runt om i Skaraborg.

LO:s kulturpris 2016 till läsfrämjare, 

gick till Eli Abadji. 

Välko
mmen 

Nils F
arke

n!



4

3/2016

Skärpta åtgärder mot missbruk 
av tidsbegränsade anställningar

Almedalsveckan, syns du inte 
så fi nns du inte
Under vecka 27 samlades hela Sve-

riges maktelit på en ö i östersjön. 

Under denna vecka försökte 1756 

olika organisationer synas i det som 

har kommit att bli världens största 

demokratiska mötesplats. Men varför 

är det så viktigt för alla dessa fören-

ingar, företag och intresseorganisa-

tioner att synas här? 

Det enkla svaret är politik. Oavsett om 
du företräder en idrottsförening, fack-
förening, patientgrupp eller ett stort 
börsnoterat tillverkningsföretag så på-
verkas du av den politik som förs i lan-
det. Även om media mest rapporterade 
om vad dom olika riksdagspartierna sa 
och gjorde, så var det bara cirka 100 

evenemang av 3796 som anordnades av 
riksdagspartierna, dom allra fl esta eve-
nemang anordnades av företag och de-
ras intresseorganisationer. 

Flera av IF Metalls motparter gick 
ut under gemensam fl agg och pratade 
om vikten av kollektivavtal och om hur 
bra det går för svensk industri. Men det 
fanns vissa orosmoln. ”Facket måste 
ta sitt ansvar” hette det, lönenivåerna 
måste stabiliseras och att dessa tider 
kräver en mer fl exibel arbetsstyrka. 

Detta budskap pumpades ut un-
der hela veckan i hopp om att politiker 
skulle förstå hur utsatta och utlämnade 
dom var. 

Men på plats fanns även förbundsre-
presentanter från IF Metall som kunde 

förklara att vi tar vårt ansvar. Att krä-
va drägliga löner och rimliga arbetsti-
der är inte oansvarigt. Men detta blev 
ett bevis på hur viktigt det är att vara 
med i samhällsdebatten, stannar man 
utanför så låter man motståndarna dik-
tera verkligheten och till slut lyssnar 
ingen på dig alls. 

IF Metall syns, inte bara under en 
vecka på Gotland utan varje dag. Vi är 
med där besluten fattas och ser till att 
våra medlemmars intresse sätts i första 
rummet, för det är vårt uppdrag. Så när 
politiker vill fatta beslut som försämrar 
och river ner vår trygghet på arbets-
marknaden, så fi nns IF Metall där och 
säger ifrån. 

Karl Wiktorsson

Riksdagen har äntligen fattat beslut 

om att göra ändringar i lagen om an-

ställningsskydd, LAS. Det ska minska 

arbetsgivares missbruk av tillfälliga 

anställningar, som när en person får 

fl era tidsbegränsade anställningar 

efter varandra hos samma arbets-

givare under lång tid.

Cirka 15 procent av alla anställda på 
den svenska arbetsmarknaden har idag 
en visstidsanställning och de kan vara 
visstidsanställda hur länge som helst, 
om arbetsgivaren kombinerar olika an-
ställningsformer.

EU kritik av Sverige
De fackliga organisationerna har påpe-
kat om de otrygga anställningarna även 
EU kritiserat Sverige för detta under 
en längre tid.

Regeringen har arbetats fram det 
nya lagförslaget som innebär att miss-
bruket med staplade visstider ska för-
hindras så långt som möjligt. Lagen 
började gälla fr.o.m. den första maj 
2016. Regeringen vill förhindra med 
lagen alla missbruk av visstidsanställ-

ningar på den svenska arbetsmarkna-
den.

Omvandlad visstidsanställning
I dag omvandlas en allmän visstidsan-
ställning till en tillsvidareanställning 
om en person varit visstidsanställd un-
der längre tid än två år inom en femårs-
period. En tidsbegränsad anställning 
ska kunna bli till en tillsvidareanställ-
ning också om tidsramen är längre än 
fem år. Det gäller om tidsbegränsade 
anställningar följt på varandra utan up-
pehåll eller med mindre än sex måna-
ders mellanrum. Den som har en tids-
begränsad anställning får också rätt till 
information från arbetsgivaren om alla 
anställningar som har betydelse för en 
eventuell omvandling från tillfällig an-
ställning till tillsvidareanställning. 

Eli Abadji  
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Ahmed SharifVeronika Härling

Rikard Nilsson

– I branschen sedan 2011.

– Cirka tre månader.

– Ungefär ett år.

– Cirka 18 månader. Ronnys mat…
Ronny Linnarsson, Volvo Personvagnar 

underhåll, har kokt fi sk med grönsaker 

och keso i matlådan.

Dagens fråga: Hur länge har du 
jobbat inom bemanningsbranschen?

Korsords
vinnare! Korsord 

på sidan
15

Vinnare nummer 3-2016

1:a pris: Ulla Mursu, Skövde

2:a pris: Eva Stråhlman, Tidaholm

3:a pris: Sven Druid, Skövde

Utbildningar som är på gång?  Det som ligger nära till hands 

vid denna tidnings utgåva är:

Facklig/Social utbildning 31/10-4/11
Ergonomi/Förslitning 1-3/11
Lagar i arbetslivet 7-9/11 + 5-7/12
Förhandlarutbildning 14-17/11
Maskindirektiv/CE-Märkning 21-22/11
Systematiskt arbetsmiljöarbete 12-14/12
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. 

Fackliga utbildningar

Ida Grundberg

Aktiv 
på instagram? 
Använd taggen 

#ifmetallskaraborg 
när ni gör något på er arbetsplats!



6

3/2016

Det började för exakt 100 år sedan. 

Den fackliga kampen på det som idag 

är Volvo i Skövde. 

31 januari 1916 togs beslut om att 

bilda Verkstadsklubb på Sköfde Gju-

teri och Mekaniska Verkstad. I mars 

månad samma år väcktes frågan om 

hur man skulle organisera gjutarna 

vid Sköfde Gjuteri och Mekaniska 

Verkstad. Det dröjde ända fram till 

1964 då Svenska Gjutareförbundet 

slogs ihop med Metall. Ett inte helt 

populärt beslut bland gjuteriarbe-

tarna som betraktade sig själva som 

en särskild yrkesgrupp.

Per Söderström som var platschef un-
der åren 194 –1963 såg också nyttan 
med väl fungerande partsrelationer. 
1948 inrättade han en företagsnämnd 
med representanter från företaget och 
de fackliga organisationerna, det som 
idag är informationskommitéer.

1950 talets början präglades till stor 
del av stridigheter mellan Vänsterpar-
tiet Kommunisterna (VPK) och Social-
demokraterna på Volvo. Och under 50 
talets första hälft var Edvin Dahl från 
VPK klubbordförande.

1951 brände det till ordentligt på 
Volvo Pentaverken. Det var ett stort 
missnöje på tre avdelningar, där de 
anställda kände sig mobbade och tra-
kasserade. På en lunchrast mötte ar-
betarna upp under parollen ”Nu eller 
Aldrig”. När förmannen återvände från 

sin lunch föstes han formligen ut ge-
nom verkstadsporten. Detta ledde i sin 
tur till förhandlingar och vilda strejker. 
Det hela avslutades i Arbetsdomstolen 
(AD) i april 1951. Fyra fullastade bus-
sar gick i triumffärd till Stockholm. 147 
medlemmar dömdes till böter mellan 
75–150 kronor. Verkstadsklubben blev 
helt friad.

En känd Skövdeprofi l som kom att 
vara klubbordförande under en kort tid 
i mitten av 50-talet var komikern Rulle 
Lövgren.

1956 valdes Gösta ”Negus” Anders-
son till klubbordförande. Han kom att 
bli historisk redan under sitt första år. 
1956 skrevs det första MTM-avtalet i 
Sverige, och just på Volvo Pentaverken. 
Det var i det då nybyggda gjuteriet från 
1951 som systemet sjösattes. Resten är 
historia i hela industrisverige. 

1960 anställdes Anna-Lisa Mis-
ker som första kvinna i Gjuteriet. Hon 
lockades in i det fackliga arbetet av en 
arbetskamrat. Blev skyddsombud, kom 
in i Verkstadsklubbens styrelse, satt 
i företagsnämnden och i gjuteriets av-
delningsnämnd. Under 14 år kom hon 
dessutom att väljas till huvudskydds-
ombud i gjuteriet.

Vi hoppar fram till 90-talet. Den 1 
juni 1992 informerade för första gång-
en Volvo om varsel om uppsägningar. 
På grund av att motorprogrammen 
gått ner till 46 000 takt kände man sig 
tvungna att senast den 1 juli varsla 

150 personer. Vid förhandlingar under 
hösten hade motorprogrammen sjun-
kit ytterligare och varslet kom att om-
fatta 135 på Personvagnar och 300 på 
Lastvagnar. Personvagnar kom aldrig 
att verkställa några uppsägningar. På 
Lastvagnar lämnade ett drygt 80 tal 
personer företaget under våren 1993. I 
oktober 1993 var samtliga återanställ-
da igen, och samtidigt började företaget 
att nyanställa

1995 var kontantlön redan historia, 
men vi hade fortfarande timlön. Efter 
ett par medlemsomröstningar togs 1995 
beslutet om att gå över till månadslön. 
Ordförande vid den här tiden var Åke 
Jönsson, som senare kom att bli kom-
munalråd för Socialdemokraterna.

1999 såldes Volvo Personvagnar till 
Ford. I det avtal som tecknades i sam-
band med försäljningen skrevs rätten 
in till att fortfarande ha gemensamma 
verkstadsklubbar på de orter där man 
så hade. Det var också klubbarna som 
ägde rätten ensidigt om att eventuellt 
dela klubben. 2005 tog den dåvarande 
styrelsen i verkstadsklubben beslut om 
att dela klubben i en AB Volvo och en 
Volvo Cars. Delningen kom att ske vid 
årsskiftet 2005/2006.

2008/2009 Krisåren. Förmodligen 
den tyngsta tiden för både fackliga och 
anställda. Det började redan semestern 
2008 då ett 50 tal inhyrda avslutades, 
därefter avslutades 300 visstidsanställ-
da under hösten. I november kom första 

100 åringen som inte tänker gå ut geno
Volvo verkstadsklubb fyller 100 år
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m fönstret och försvinna
varslet på 500 personer, därefter kom 
ytterligare två varsel på 400 respektive 
350 personer. Totalt antal uppsagda 
blev ca 670 och ca 200 frivilligavgångar. 
Allt som allt lämnade ca 1 200 personer 
Volvo under ett år. 

Det tredje varslet drog företaget till-
baks i juni i samband med att krisavta-
let tecknades.

I januari 2012 var det åter dags för 
förhandlingar i AD. Den här gången tog 
vi tåget. Anledningen den här gången 
var att IF Metall 2011 stämt företaget 
för brott mot Medbestämmandelagen 
(MBL) vid anlitande av bemanningsfö-
retag. Vi fackliga var övertygade om att 
vi hade rätt i sak. När väl domen kom 
i mars 2012 och var till arbetsgivarens 
fördel så var den fackliga besvikelsen 
stor.

2015 sjösattes det nya fl exavtalet. 
Ambitionen är att kunna erbjuda tryg-
gare sysselsättning genom att skapa 
möjligheter för en större fl exibilitet.

2016 Verkstadsklubben fyller 100 
år.De båda verkstadsklubbarna hade 
ihop med Urkraft fått till ett mycket 
uppskattat och digert program För 
de ca 4 000 festdeltagarna dagen till 
ära. Inbjudna var givetvis de båda 
fack-klubbarnas medlemmar med si-
na familjer. Övrigt inbjudna gäster 
var Skövdes kommunalråd,Katarina 
Jonsson(M) och Marie Ekman (S),  Vol-
vobolagens platschefer Oskar Falk Vol-
vo Cars och Jens Holtinger Volvo GTO 

samt IF Metalls förbundsordförande 
Anders Ferbe.

 Klubbordföringarna Marko Peltonen 
Volvocars-klubben och Lars Ask Volvo 
GTO- klubben samt de inbjudna gäster-
na hade ett kort invigningsanförande 
i form av lite utfrågningar utav konfe-
renciären Towe Lindblom. 

Därefter körde man ett stort godis-
regn framför scenen där Panetoz tog 
över. Nu blev det riktigt drag! Barnen 
hade fullt upp med att hinna med i 
svängarna för då var det dags för Tobbe 
Trollkarl att inta scen. Ute i publikha-
vet gick vår egen superduktiga troll-
karl, Markus Gustafsson, omkring o lu-
rade de vuxna festdeltagarna rejält. 

Efter Tobbe Trollkarl så hade Sköv-
de Linedancers en uppvisning. Nu ring-
lade även kön till mat-tältet lång. Alla 
bjöds på hamburgare. 

Efter dansuppvisningen så ordnade 
Falköpingsgruppen Janes Bomb med 
en rejält fartfylld show där man tog upp 
många från publiken till att hjälpa till 
med bl.a. allsång. Hellyckad show även 
nu. Det hördes ända till mat och öl-täl-
tet där hålligånget var ett faktum.

 Balthazars duktiga personal gjorde 
en eldshow och några andra uppvis-
ningar. Alla såg helt tagna ut !

 Så var det dags för Skövdebandet 
The Fastback med några IF Metallmed-
lemmar. T.o.m den mest inbitna disco-
killen släppte loss rejält till detta rocka-
billy/rock n roll band. Tyvärr fi ck de 

inte göra ett eget soundcheck i tid men 
de levererade fullt ös ändå.

 Alla medlemmar fi ck vara med på 
en stor utlottning. Det var priser såsom 
Weekend med en helt ny Volvo, pre-
sentkort på Sportson, presentkort på 
Ticket och massor av chokladkartonger 
a`la Liseberg.

Folksam hade också utlottningar på 
bl.a. en cykel. IF Metall avdelningen 
hade mängder av ”give aways” till med-
lemmar och barn. Alla medlemmar fi ck 
en påse vid entren med lite fi na saker 
i också.

 När detta hade utlottats efter tips-
promenader och allehanda tävlingar så 
var det dags för dagens huvudnummer 
kan man säga. Miriam Bryant som ju 
är en av de hetaste i Sverige just nu. 
Tyvärr hade regnet börjat nu. Men vär-
men från scenen var det inget fel på. 
Vicket hålligång !!

  Under hela eftermiddagen fanns 
det ett 20 tal olika hoppborgar, pon-
nyridning, 4-hjulingskörning, Skövde 
IK målvakts skjutning, IFK Handbolls 
målskjutning, Blåspil, Markus Gustafs-
son som trollade skjortan av folk, Bum-
per ball, glass, godisutdelning, chok-
ladhjul, lotterier, fl era godisregn och 
mat-öl tält. Arrangemanget blev myck-
et lyckat och uppskattat. Nu fortsätt-
er kampen i minst hundra år till. Kom 
ihåg vi har ALDRIG fått nåt gratis. 

Lars Ask och Jonny Alfredsson
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Resor med klasskamrater går ofta 

till något varmt ställe med stränder 

och barer. Eleverna på industripro-

grammets svetsutbildning i Lidkö-

ping valde en annan väg: De åkte till 

urskogen i Hälsingland och lärde sig 

smida. Med sig hem fi ck de egentill-

verkade verktyg så som yxa och kniv, 

men även en breddad yrkeskompe-

tens som få besitter idag.

Men det var inte självklart att de skulle 
åka. Skolan ville inte skjuta till några 
medel och industriprogrammet skulle 
upphöra till hösten. Det var då som 
Hasse Gustavsson som är lärare på in-

dustriprogrammets svetsinriktning, 
skickade ut en förfrågan till företag i 
Lidköping om man kunde tänka sig att 
medfi nansiera resan. IF Metall västra 
Skaraborg fi ck också frågan och tyckte 
att detta var ett bra sätt att höja intres-
set för verkstadsutbildningen. 

Insamling räddade resan
Med hjälp av insamlade medel från 
bland annat IF Metall och ett antal 
företag från Lidköping blev resan av. 

När jag fi ck höra om detta blev jag 
väldigt intresserad och frågade Hasse 
om jag fi ck komma och hälsa på honom 
och eleverna ett par dagar. Det fi ck jag 

Eleverna på industriprogrammets svetsutbildning i Lidköping ville mer

Lärde sig smida hos Gränsfors Bruk m
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gärna, så jag hoppade på bussen och 
åkte iväg. Eller snarare, jag hoppade 
på lite olika bussar, två tåg och bil den 
sista halvtimmen innan jag var framme 
i Gränsfors som ligger i Nordanstigs 
kommun i Hälsingland. Där bland skog, 
bondgårdar och mobilskugga ligger 
Gränsfors bruk som sedan 1902 har till-
verkat handsmidda yxor. 

Lärde sig hantverket
I en lokal bredvid fabriken ligger smed-
jan och det var där som eleverna höll 
till. Under utbildningen skulle eleverna 
smida med ässja och städ för att lära 
sig det traditionella hantverket. Något 

som kanske ser enkelt ut, men efter att 
jag själv fått prova på att stå i värmen 
och svurit under en förmiddag kom-
mer man underfund med att detta är 
inget man lär sig på en vecka, utan tar 
fl era år att bemästra. Men slutmålet 
för veckan var att tillverka en egen yxa, 
vilket eleverna klarade galant.

Själv fi ck jag nöja mig med att köpa 
en yxa från fabriksbutikens andrasor-
tering. 

Värdesätter utbildningen
IF Metall värdesätter de elever som väl-
jer att studera på dom praktiska yrkes-
programmen, eftersom vi måste stärka 

våra industrier med hög kompetens i 
framtiden. Utan framtida yrkeskunniga 
människor inom industrin kommer den 
att dö ut. Det är då väldigt tråkigt att 
kommuner och skolor inte värdesät-
ter detta och nedprioriterar yrkesut-
bildningarna. Det är också beklagligt 
att föräldrar sällan förespråkar yrkes-
utbildningar till sina barn, trots goda 
chanser till arbete direkt efter avklarad 
gymnasieexamen. I dag kan vi glädjas 
åt att industriprogrammets svetsutbild-
ning i Lidköping fi ck klartecken att kö-
ra igång igen och det fortfarande utbil-
das svetsare på gymnasiet i Lidköping. 

Karl Wiktorsson

 

itt i Hälsinglands djupa skogar

9
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Styrelsen för IF Metall Västra Skaraborg

Första raden från vänster:
Ordförande: Nils Farken, Daloc AB, 

Töreboda.
Ersättare: Camilla Pedersen, Petai-

ner Lidköping AB.
Ledamot: Marita Gustafsson, RPC 

Superfos Lidköping AB.

Ersättare: Eli Abadji, Swegon AB, 
Kvänum.

Ombudsman och kassör på avdel-
ningen: Robert Bengtsson
Ansvarsområde: Skara, Vara, Grästorp, 
Essunga, och Hällekis.

Ledamot: Marie-Louise Anoschkin, 

Electrolux, Mariestad.
Ledamot: Eva Steinmo Larsson, Pa-

roc AB, Hällekis.
Ledamot: Jan Erlandsson, Benders 

Sverige AB.
Ledamot: Tony Karlsson, Nolato Go-

ta AB, Götene.

Andra raden från vänster:
Ersättare: Martin Torildson, IAC, 

Skara.
Ledamot: Mikael Hernborg, Swegon 

AB, Kvänum.
Ledamot: Karl Wiktorsson, Rekord-

verken Sweden AB.

Tredje raden från vänster:
Ersättare: Thommy Apell, Nolato 

Gota AB, Götene.
Ledamot: Poul Hansen, IAC, Skara
Saknas på bild:

Ledamot: Lotta Wahlström – Nimo Ver-
ken AB, Hova.

Från vänster:
Björn Lugn, Amtek. 
Dennis Karlsson-Stohlbin, Brodit. 
Jan Hanna, Parker Skövde. 
Jarmo Nevala, Parker Falköping. 
Annelie Nilsson, Bergboms och 

söner.
Pär-Ola Olausson, Swedish Match. 
Jonny Alfredsson,Volvo GTO
Marko Peltonen, Volvo Cars. 
Saknas på bild:
Veronica Hjalmarsson. 
Carl-Henrik Jensen. 
Helena Almberg.
Jörgen Fransson.

Styrelsen för IF Metall Östra Skaraborg
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Bemanningsanställning är en anställ-

ningsform som blivit alltmer etable-

rad på svensk arbetsmarknad. Hur är 

läget i Skaraborg?

– Vi har idag åtta bemanningsfö-
retag som verkar med anställda inom 
IF Metall Östra Skaraborg och vi har 
kollektivavtal med alla åtta. Det är 
bra eftersom det ger en grundtrygghet 
men det fi nns en stor rörlighet bland 
dem som anställs och det är svårt att 
nå dem för att kunna hjälpa till att be-
vaka deras rättigheter. Branschen har 
förbättrats mycket under de år som det 
varit lagligt att hyra ut personal men 
bemanningsanställda kan vara extra 
utsatta och därför är det extra viktigt 
att de blir medlemmar i IF Metall el-
ler ett annat inkopplande fackförbund, 
då kan de ringa och fråga oss om något 
känns oklart och få stöd om något går 
fel.

Finns det företag som missbrukar 

den?

– Visst fi nns det kundföretag som 
tror att de kan anlita bemanningsföre-
tag och sedan kräva att samma männ-
iskor fi nns tillgängliga igen trotts att 
man har avslutat uppdraget tidigare. 
Ibland sker det upprepade gånger. En 
del utnyttjar att den bemanningsan-
ställde vill få en anställning på kund-

Mattias Skoglund, ombudsman 

vid IF Metall Östra Skaraborg

i Skövde. 

Här svarar Mattias på fyra frågor 

om bemanningsbranschen.

– Vi jobbar 
aktivt med att ha 
en regelbunden 
kontakt med 
bemannings-
företagen

företaget till bemanningsbolaget och 
därför går med på många saker han el-
ler hon inte skulle behöva ställa upp på. 
Övertid med mycket kort varsel är ett 
exempel.

Vad gör ni åt missbruket?

– Vi jobbar aktivt med att ha en re-
gelbunden kontakt med bemanningsfö-
retagen så att vi kan se till att det blir 
rätt från början, oftast handlar felak-
tig behandling om okunskap. Det gäl-
ler att sprida kunskap och vara tydliga 
med vad man får och inte får göra. Men 
framförallt försöker vi att få så många 
av dem som anställs att gå med i IF 
Metall så att vi kan hjälpa dem. Och ju 
fl er vi är ju mer kan vi åstadkomma för 

många, vi påverkar ju hela branschen. 
Det fi nns mycket som behöver förbätt-
ras, långsiktig anställningstrygghet är 
ett exempel på en viktig fråga.

Vad ska jag göra om jag har ett pro-

blem som bemanningsanställd?

– Många undrar om de fått rätt lön, 
om en uppsägning gått rätt till eller om 
de måste ta vilka uppdrag som helst. 
Jag säger alltid att man aldrig ska tve-
ka att kontakta klubben på det företag 
som du är utbokad på eller oss på av-
delningen. Vi fi nns alltid till hands för 
våra medlemmar. Inga frågor är dum-
ma, det gäller dig och ditt jobb – du ska 
må bra och ha schyssta villkor.

Mattias Skoglund

Mattias Skoglund
ombudsman på IF Metall Östra Skaraborg i Skövde.

Ansvarsområde: Karlsborg, Tibro, Skövde, Hjo, 
Tidaholm, Falköping samt Bemanningsföretag.
Telefon: 0500-74 93 91 
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Gemensam uppfattning hos kvinnor och män på IAC

– Vi trivs med våra jobb
Det är alltid roligt att återvända till 

den arbetsplats som formade en, 

både yrkesmässigt och fackligt. Jag är 

alltså på besök på IAC i Skara där jag 

hamnade efter några småjobb inom 

restaurang och som travlärling. 

När jag bestämde mig för att göra nå-
got helt annat var det bara att knacka 
på hos någon industri och sen fi ck man 
jobb, det var på det glada 80-talet. Så 
jag fi ck arbete på Skara Plast som det 
hette då och blev kvar i drygt 20 år. 

Så bra är ju inte arbetsmarknaden 
idag och nu har jag kommit till IAC för 
att prata bemanningen som de använ-
der sig mycket av.

Bodil Andersson (bilden) 
sitter i styrelsen på IAC:s 
fackklubb. Hon berättar:

– Bemanning har vi haft i 
minst 10 år, men det var efter 
krisen 2008–2009 som företa-
get började använda beman-
ning i större utsträckning.

– Vi i facket gjorde då en 
överenskommelse med före-
taget att de fi ck ha inne 15% av kol-
lektivet utan att förhandla varje gång. 
I dagsläget ligger det mellan 40–50 be-
manning varje dag, så de är på gränsen 
vad de får ha. Vi är 343 kollektivan-
ställda idag. Bodil berättar vidare att 
alla behandlas lika vare sig de har en 

anställning eller tillhör be-
manning. – Det är också ett 
sätt att rekrytera, för många 
av dem får erbjudande om an-
ställning på IAC.

Sedan gick vi ut i fabriken 
för att fånga några röster från 
killarna och tjejerna som arbe-
tar på Manpower. IAC anlitar 
Manpower som bemannings-

företag. Det jag kan konstatera efter 
rundturen är att det är som vanligt: 
Vi människor är olika, en del vill jobba 
kvar på Manpower och en del vill gärna 
få anställning på IAC, gemensamt var 
att alla trivdes med sitt jobb.

Marie Olsson

0500-42 41 73 

< Bilal Salih

Har arbetat på Man-

power i 5 månader 

och varit på IAC hela 

tiden. Före det var han 

personlig assistent och 

tycker att industrijobb 

är bättre och trivs bra.

Vill inte ha anställning 

på IAC för han planerar 

studera vidare.

Tobias Linder

    Har arbetat på 

Manpower sedan 

2010. Under sin 

tid på Manpower 

har han arbetat på 

Volvo GTO, Asko 

(som var bäst) 

och IAC. Vill inte 

heller ha anställ-

ning på IAC för att 

det är tryggare på 

Manpower och 

bättre lön.

Sarhildan Said Hussein

    Har arbetat 1,4 år på Manpower 

och bara varit på IAC. Tror inte att 

han skulle nappa på anställning hos 

IAC. Sarhildan även kallad Selle imi-

terar Zlatan, gå gärna in på youtube 

The Selle show eller Facebook 

Selle show.

> Ahman 

Abdullah

Har arbetat 7 må-

nader på Manpower 

och arbetade förut 

på Skogsstyrelsen.

Trivs bra på IAC och 

skulle gärna ta en 

anställning där.

< Jessika Karlsson

Har arbetat på Manpo-

wer sedan april i år.

Hamnade på IAC för 

att hon fi ck stöd och 

matchning genom 

Manpower på Arbets-

förmedlingen. Kom-

mer att gå över som 

anställd på IAC.

> Hanna Eimersson

Arbetar på IAC sedan 

3 år. Innan dess var 

hon anställd på 

Manpower och hon 

tyckte aldrig det 

var någon tvekan 

när hon fi ck erbju-

dandet från IAC. 

Före Manpower 

arbetade hon på 

butik och restaurang 

men blev trött på 

dåliga arbetstider och 

löner.
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– Jag är mycket glad idag, efter drygt 

sex år i bemanningsbranschen och 

olika arbetsplatser har jag i dag en 

visstidsanställning på Swegon, säger 

Bilbil Taga.

De allra fl esta inom industrin får i dag 
sina första jobb via bemanningsföretag, 
vilket kan vara på både gott och ont.

Det positiva är att många får en 
chans att visa upp sig och att man har 

Glädje efter ovissa år

Bilbils väg till en 
tryggare anställning

rätt till en lön som baseras på vad mot-
svarande jämförbara grupper tjänar i 
genomsnitt på den arbetsplats de är ut-
hyrda till. När det genomsnittliga för-
tjänstläget, GFL, beräknas ska samt-
liga ersättningar tas med även arbets-
tidsförkortning, skiftformstillägg och 
liknande. 

I princip alla som anställs inom be-
manningsbranschen erbjuds en viss-
tidsanställning på sex månader. Detta 

kan åta bra. Problemet är att arbets-
givaren kan avbryta anställningen med 
bara två veckors varsel utan att behöva 
motivera varför.

Första jobbet
– Mitt första jobb var här på Swegon i 
Kvänum via bemanningsföretaget Ler-
nia. Efter ett tag var behovet inte så 
stort, så jag fi ck sluta. Det blev några 
nya uppdrag i Skövde, sedan i Skara. 
Efteråt hamnade jag via Manpower på 
Asko Cylinda som då fanns i Jung i Va-
ra kommun. Även där så minskade be-
hovet efter ett tag. Så återigen fi ck jag 
sluta och börja om med en ny anställ-
ning via Lernia i ett nytt företag. Efter 
ett tag fi ck jag en provanställning på 
företaget och sedan en fastanställning.

Ingång till arbetsmarknaden
Det som är bra med bemanningsbran-
schen är att man kan komma in på en 
arbetsplats. Har man inte själv kon-
takter, så är bemanningsföretagen en 
mycket bra hjälp då de ger en möjlighet 
för att komma in i arbetslivet.

Tyvärr skiljer sig den fackliga verk-
samheten väldigt mycket mellan de oli-
ka arbetsplatserna. Det fi nns inte alltid 
en klubb, ett avdelningsombud eller ett 
skyddsombud som kan svara på frågor. 
En aktiv facklig representation på en 
arbetsplats är mycket nödvändig.

LAS

Lagen om anställningsskydd LAS 

bestämmer hur alla arbetsgivare får 

anställa personal, det kallas anställ-

ningsformer.

Tillsvidareanställning

Oftast kallad fast anställning. Det är 

den tryggaste formen som innebär att 

anställningen löper ut och endast kan 

avbrytas vid arbetsbrist, misskötsam-

het eller hälsoskäl. Naturligtvis kan 

man säga upp sig själv med en månads 

uppsägningstid.

Provanställning

Kan man ha i sex månader. Senast 

14 dagar före tiden löper ut ska man 

få information om provanställningen 

övergår till tillsvidareanställning eller 

om den avslutas och man får lämna 

företaget. Hör man inget så övergår 

den automatiskt i en tillsvidareanställ-

ning. Provanställning kan både den 

anställde och arbetsgivaren bryta med 

två veckors varsel.

Tidsbegränsad anställning

Används vid vikariat, säsongsarbeten 

eller tillfälliga arbetstoppar. Dessa är 

bestämda för viss tid, sen över går de i 

tillsvidareanställning om de fortsätter.

Fakta anställningsformer

Bilbil Taga har i dag en visstidsanställning på Swegon.

Text och foto

eli.abadji@ifmetall.se 
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Bemanningsanställning är en anställ-

ningsform som blivit alltmer etable-

rad på svensk arbetsmarknad. Hur är 

läget i Skaraborg?

– Vi har i dag fem bemanningsfö-
retag som verkar med anställda inom 
IF Metall Västra Skaraborg och vi har  
kollektivavtal med alla fem. Det är bra 
eftersom det ger en grundtrygghet men 
det fi nns en stor rörlighet bland dem 
som anställs och det kan vara svårt att 
nå dem för att kunna hjälpa till att be-
vaka deras rättigheter. Branschen har 
förbättrats mycket under de år som det 
varit lagligt att hyra ut personal, men 
bemanningsanställda kan vara extra 
utsatta och därför är det extra viktigt 
att de blir medlemmar i IF Metall, då 
kan de ringa och fråga oss om något 
känns oklart och få stöd om något går 
fel.

Finns det företag som missbrukar 

den?

– Visst fi nns det företag som tror 
att de kan anlita bemanningsföretag 
och sedan kräva att samma människor 
fi nns tillgängliga även om man skickat 
hem dem. Ibland sker det upprepade 
gånger. En del utnyttjar att den beman-
ningsanställde vill få en anställning och 

Katarina Sundberg, ombudsman 

vid IF Metall Västra Skaraborg

i Lidköping. 

Här svarar Katarina på fyra frågor 

om bemanningsbranschen.

– Det är viktigt 
att anställda 
i bemannings-
branschen 
är medlemmar 
i IF Metall

därför går med på många saker han el-
ler hon inte skulle behöva ställa upp på. 
Övertid med mycket kort varsel är ett 
exempel.

Vad gör ni åt missbruket?

– Vi jobbar aktivt med att ha en re-
gelbunden kontakt med bemanningsfö-
retagen så att vi kan se till att det blir 
rätt från början, ibland handlar felak-
tig behandling om okunskap. Det gäl-
ler att sprida kunskap och vara tydliga 
med vad man får och inte får göra. Men 
framförallt försöker vi att få så många 
av dem som anställs att gå med i IF 
Metall så att vi kan hjälpa dem. Och ju 
fl er vi är ju mer kan vi åstadkomma för 

många, vi påverkar ju hela branschen. 
Det fi nns mycket som behöver förbätt-
ras, långsiktig anställningstrygghet är 
ett exempel på en viktig fråga.

Vad ska jag göra om jag har ett pro-

blem som bemanningsanställd ?

– Många undrar om de fått rätt lön, 
om en uppsägning gått rätt till eller om 
de måste ta vilka uppdrag som helst. 
Jag säger alltid att man aldrig ska tve-
ka att kontakta oss på avdelningen. Vi 
fi nns alltid till hands för våra medlem-
mar. Inga frågor är dumma, det gäller 
dig och ditt jobb – du ska må bra och ha 
schyssta villkor.

Eli Abadji

Katarina Sundberg
ombudsman på IF Metall Västra Skaraborg i Lidköping.

Ansvarsområde: Mariestad, Töreboda, Gullspång, 
samt Bemanningsföretag.
Telefon: 0510-48 41 37 
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Namn

Adress      Postadress

BEHÖVS
I VISST
TRÅG

FYLLER
KULTUR-
SPALTER

OMGER
KUNGLIG-

HETER

R
O
V
F
Å
G
E
L

IN-
FATTAS
OFTA I

SMYCKE

I ... TAL ÄR 
OFTA ETT 

ENKLARE SÄTT
ATT SÄGA DET

STYR OCH STÄLLER
PÅ TIDNINGEN

EKONOMIBYGGNAD
PÅ LANDSBYGDEN

TALA
TYST

PÅ ELAKT
SÄTT

FINNS
FÄRDIG

I
NATUREN

KRAFT
ÖVERSTE-
PRÄST I

GT

EGEN-
KLANG,

FÖRSTÅ-
ENDE

GENSVAR

VILL FÅ
FOLK I

ARBETE

KLOCKA
HAN KAN
VARA EN
LEKTOR

GÖR
MAN JU
TERMO-
METRAR

HAKE
OCH

HINDER

SKOTTE
KAN
VARA
DET

ENERGI-
MÅTT

NYTTJAR
CELLIST

MÅ
KORT-
OXE

IBLAND

NOBEL
BRITT

UTAN ETT
UPPSLAG

KAN
HAKAN
ARTIST-
OMBUD

LAGLÖS-
HET

ÄR DET
ÄLSK-
VÄRDA
UTGER

GJORDE
MAN PÅ

APOTEKS-
VÅG
TIO

OHYRA
I MATEN

GJORDES
VÄL LAG

FÖRE
MATCH

DEN ÄR EN
EGYPTISK

SAGO-
VARELSE
KLUMP

FORNA
NORDBOR

KAN
FORMA
TEXTER

VISAR
GRÄNS

MUSLIMSK
DOMARE

LUNNE-
FÅGELN
ÄR EN

GJORDE
DE MED

YXAN
SNILLE

KALLAS
STÖRRE
TÄVLING

MÅLAR MED
GENOM-
SKINLIG

FÄRG
KONTAKTA

VRIDBAR
DEL I
KRAN
SPRED

VANA
MED

MAGISKT
INNEHÅLL

ÄR TING
SOM

KVITTAR
RAST-
PLATS

TILL-
KÄNNA-

GETT

VILL
GÄRNA
KAVATA

SMÅ

STÅR PÅ
SPANIEN-

BIL
IOWA

POSTALT

GJORDE
MAN VID
HYSSJ?

ÄR EJ
BEREDD
ATT GE

MED SIG

ÄR DET
MODERNA

YTBE-
HANDLA

LÄSER
EN DEL

TROENDE
UTÖVAT

TON
JAMES –

FILM-
LEGEND

GENOM-
SKINLIG

SPOR-
PULVER
USELT
BETYG

TYP AV
BORD

REST VID
JÄSNING

BRYTS
MED

DRINK?
SINNLIG-

HET

FORM AV
SKYDD

FORM AV
SPÅR

SKOTSK
FÖRLED

FÖR SON

INLEDER
MÅNGEN

SATS

BRUKAR
VÄN TILL-
MÖTES-
GÅENDE

GJORDE
TAGEN

HÄFTIGT
FARKOST

SAMMAN-
SMÄLTAS

ISLAM
ÄR EN

VÄRMER
STRUPAR
SES BÄST
I LUFTEN

VILL NOG
DE UNGA

SÄTTA

STYR-
MEDEL

KOLLADE
YTLIGT

ERBJUDS
PÅ KROG

SPEL-
INSATS

DEN ÄR
ÄGGLIK
KUNGAR
HADE EN

FRAS-
ANDE
VÄV

KRUKVÄXT
MED

VACKRA
BLAD

BLIR
IBLAND
BRÖD-
SKIVAN
VARLIG

RADIUM

UNDER-
KÄNNER

JAMAICA-
MUSIK –

OCH
ÄMNAR

NAGEL
ÄR EN
SORTS
SÅDAN

GENLJÖD
HÖJER

SIG ÖVER
NEJDEN

INLEDER
EN RAD

MED
28

BOMULLS-
TYG  TILL
BÖCKER
BOSTAD

SAKNAR
DRAG-
NINGS-
KRAFT

DET ÄR
SENT

FÖR DE
FLESTA

KAN
RUSA
HAN I

DALOM
KAN MAN FÖR

ATT FÖRSTÄRKA
BLEV ÄGGEN FÖRE

KLÄCKNING

SLINGRA
SIG

HAR BRA
IDÉER

KINA-
GRÄS,

NÄSSEL-
VÄXT

TÄVLING
JOBBAR

FÖR
ANDRA

SVARAR
ILSKEN
HADE
PRIVI-

VILEGIER
BRÅKAR
LEKFULLT
KAN SES
I SPISEN

KAN STÅ
FÖR OCH
KAN DE

BOLL
SAGO-
NALLE

VANKEL-
MODIGA

IN-
FORMERA

SAM-
FÄLLT
FLIT,

ARBETE
GÖR DE

PÅ BUSS
ÄR

GRÖVRE
ÖRTSTAM

GER
GÄRNA
ANDRA

SNABBT
TILL-
SLAG

ÖKAR
FRIKTION
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PRATAT
EN MASSA

GOJA

KAN
AVSE
NYANS

BRUKAR
DE VARA I
KÄRLEKS-
DRAMER
LITTERÄR
TEMPEL-
RIDDARE



Ifmetall.se/kompetensbanken

Sök ditt nästa jobb i Kompetensbanken – schysta villkor med kollektivavtal.

I Kompetensbanken hittar du Sveriges största samling 

av lediga arbeten på företag med kollektivavtal – Jobb 

med schysta villkor! 

Du skapar ansökningshandlingar och söker arbete 

enkelt, snabbt och smidigt!

Söker du arbete?

Allt på ett ställe, när du behöver det. (CV, ansöknings-

brev, intyg, licenser, betyg etc.).

En enastående förmån för dig som medlem i IF Metall.

Tydlig användarguide. Fri support. 

Kompetensbanken är Sveriges 

enda samling av lediga arbeten

på företag med kollektivavtal 

och med tyngdpunkten på industrin.

Mervärde för dig som är medlem i IF Metall


