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Att ”spela punk” är inget man har som hobby. 
Man ”spelar” inte punk. Man ”är” punk. 
Det är mer ett förhållningssätt till världen, 
att stå för något, att våga ta ställning. 
De fackliga uppdragen är en slags naturlig 
fortsättning eller utveckling av punken inom en.

 Magnus ”Bjurre” Bjurén
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ledaren

Ställ upp på rättviseveckan!

Året börjar gå mot sitt slut och efter en summering 
kan det konstateras att högerns politik och alla för-
sämringar de genomfört slagit hårt mot alla som re-

dan innan har det svårt.
Inte nog med vad som redan genomförts utan i slutet av 

december ska riksdagen fatta beslut om kommande budget 
och som förslaget ligger kommer det att medföra ytterligare 
försämringar för arbetslösa, långtidssjukskrivna och även 
för de som har arbete.

Vecka 50, veckan innan beslut skall fattas. startar IF 
Metall sin Rättvisevecka och jag hoppas att alla med-
lemmar tillsammans står upp och kräver ett slut på 

alliansens nedbrytning av våra trygghetssystem.

Snart stundar julen och jag vill avsluta med att önska alla 
medlemmar 

God Jul och Gott nytt år

Avtalspension höjs
Nytt avtal har tecknats som förbättrar 
Din avtalspension SAF-LO

Premien höjs från 3,5 till 4,5 procent 
på lönedelar under taket på 7,5 in-
komstbasbelopp. 

Höjningen sker i fem steg, med bör-
jan årsskiftet 2007–2008, nivån upp-
nås helt årsskiftet 2011–2012.

Premien på lönedelar över taket, 28 
700 kr/mån blir 30 procent. Höjningen 
sker i fem steg och fullt genomförd års-
skiftet 2011- 2012.

Premieinbetalning vid föräldraledig-
het förlängs från 11 till 13 månader.

Startåldern för premieinbetalning 
höjs från 21 år till 25 år.  

Studieprogram 2008 
IF Metall Östra Skaraborg
Utbildningar för förtroendvalda:
Förtroendevald 14–18 apr
 3–7 nov
Förtroendevald – aktuell
(vidareutbildning) 15–17 sept
Lagar i arbetslivet – grund 19-21 maj
 8–10 dec
Lagar i arbetslivet – påbyggnad 6–8 okt
Kollektivavtalet – teknikavtalet 19–20 mar
 20–21 okt
Förhandlarutbildning 10–13 nov
Jämställdhetsutbildning – steg 2 25–26 mar
Försäkringsutbildning 5–7 maj
Studieorganisatörsutbildning 25–27 aug
Jämställdhetsutbildning 23–25 sept
Facklig social 29 sept–3 okt
Skyddsombudsutbildning 31 mar–2 apr
 24–26 novr
Utbildning HSO 21–25 apr
Ergonomi – förslitning 1–3 sept
Kemiska hälsorisker 17–19 nov
Kassörsutbildning 7–9 apr

Medlemsutbildningar:
Medlemsutbildning 14–16 jan
 7–9 apr
 26–28 maj
 8–10 sept
 20–22 okt
 8–10 dec
Den röda tråden 25–27 feb
 29 sep–1 okt
Jämställdhetsutbildning
för medlemmar 5–7 maj

Utöver dessa utbildningar kommer även Västra Ska-
raborgsavdelningen att erbjuda utbildningar för för-
troendevalda. 

För att en arbetstagare ska ha giltigt 
medlemskap måste han tillhöra ar-
betslöshetsförsäkringen i arbetslan-
det. Har arbetstagaren kvar sitt med-
lemskap i annat land än arbetslandet, 
är detta medlemskap ogiltigt. 

Du måste själv se till att du om-
fattas av arbetslandets försäk-
ring!

EU/EES-länder med allmän försäkring
Om man arbetar i ett land med all-

män försäkring till exempel Norge, så 
blir man automatiskt medlem i det 
landets försäkring när man börjar ar-
beta där. I Norge tillhör arbetstagaren 

Folketrygden från första arbetade da-
gen. Under den tid han arbetar i Nor-
ge ska han inte vara medlem i svensk 
arbetslöshetskassa. 

Du måste själv alltid ansöka om 
medlemskap i Sverige när du kom-
mer hem igen.

EU/EES-länder utan allmän försäkring
Om man arbetar i ett EU/EES-land 

utan allmän försäkring, till exmpel  
Danmark, måste man själv aktivt söka 
inträde i det landets försäkring. 

Du måste själv alltid ansöka om 
medlemskap i Sverige när du kom-
mer hem igen.

Ordna din a-kassa vid arbete i annat land

Camilla Johansson
Ordförande 
IF Metall 
Västra Skaraborg
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Våra 
avtal
Då var det dags för del två i vår serie 
om våra lite mindre avtalsområden.

Den här gången behandlar vi avtal 
med ett medlemsantal mellan 100 
och 350 medlemmar.

Handel- & metallavtalet: Cirka 
106 medlemmar. Ett lite speciellt 
avtal då facket eller arbetsgivaren 
måste begära inkoppling för att ett 
avtal ska gälla mellan Metall och 
Svensk Handel. Oftast guldsme-
der och cykelföretag tillhör detta 
område. Exempel på företag inom 
branschen: Åhlins järn AB, Epecon 
AB. Motpart: Svensk Handel

KFO-verkstäder: Cirka: 160 
(riksavtal) + 9 (lokala avtal) med-
lemmar. Omfattar verkstäder 
inom kooperationen (KF) med in-
riktning på Metalls avtalsom-
råden. Exempel på företag inom 
branschen: Intra Mölntorp AB, 
DEL-TA Produktions AB. Motpart: 
Kooperationens förhandlingsorga-
nisation (KFO)

Läder och sportartikelindustri-
erna: Cirka 350 medlemmar. Inom 
avtalsområdet tillverkas skor, 
handskar, skinnkläder, väskor, 
andra lädervaror, sport- och fri-
tidsartiklar. Här framställs även 
skinn och läder. Exempel på före-
tag inom branschen: Jofa AB. Mot-
part: Industri- och kemigruppen

Kom ihåg…
att du kan få ersättning från 

vår fritidsolycksfallsförsäkring 
(TFF) om du går till en sjukgym-
nast.

Ersättningen är 2% av basbe-
loppet (806:–).

Du kan få ersättningen tre 
gånger.

Viktigt att tänka på
när man återvänder till Sverige

Du måste ansöka om medlemskap i 
Sverige, detta måste du göra även om 
du felaktigt varit kvar som medlem 
under arbete i annat land eftersom det 
svenka medlemskapet då är ogiltigt.

Medlemskapet måste vara samman-
hängande. Utförda försäkrings- och 
anställningsperioder från annat EU/
EES-land ska styrkas med intyg E301, 
intyget utfärdas av arbetsmaknads-
myndigheten i det landet du arbetat.

Se till att spara handlingar som t.ex 
lönespcec mm som underlättar inhäm-
tandet av intyg E 301.

Information om hur man söker med-
lemskap i andra länders försäkringar 
fi nns på AMS hemsida www,ams.se.

VIKTIGT! Kontakta alltid din A-
kassa innan arbete utomlands så 
du kan få info vad som gäller just 
i ditt fall!

Den moderatledda regeringens budget-
proposition tuffar till villkoren för alla 
som blir sjukskrivna och sänker ersätt-
ningen i samma andetag. 

Beslut om Budgeten fattas i Riksdagen 
den 21 december 2007.

Sjustegsmodellen slopas och ersätts 
med följande rehabiliteringskedja:

Steg 1. Prövning av sjukdomens ned-
sättning av arbetsförmågan i relation 
till nuvarande arbetsuppgift. Eventu-
ellt rehabiliteringsbehov ska utredas. 

Steg 2. Senast efter 3 månader ska 
det prövas om den försäkrade kan om-
placeras till annan arbetsuppgift i fö-
retaget. Om arbetsförmåga fi nns men 
lämpligt arbete saknas ska arbetsgiva-
ren kontakta arbetsförmedling som får 
till uppdrag att hitta nya vägar till ar-
bete.

Steg 3. Senast efter sex månader ska 

det prövas om den försäkrade kan ta 
något vanligt förekommande arbete på 
arbetsmarknaden. Övergår till a-kas-
sa. 

Nya regler för sjukpenningen
Den sjukpenningsgrundande inkom-
sten ska multipliceras med 0,97 istäl-
let för 0,989. 

Från och med1 januari, 2008.
Sjukpenning på 80 procent av lön 

ska högst ges i 12 månader. 
Tidigast 1 juli, 2008.
Förlängd sjukpenning kan därefter 

utgå från månad 12 och under högst 
18 månader. Förlängd sjukpenning ska 
utgå med 75 procent av S.G.I.

 Dessutom ska ersättning från av-
talsförsäkringar samordnas med den 
förlängda sjukpenningen så att den 
sammantagna ersättningen inte över-
stiger 75 procent av lön. Inget tak. An-
sökan krävs. 

Tidigast 1 juli, 2008.

Så här påverkas ersättningen vid sjukdom för en IF Metallare
men en månadslön på 20 000 kr/månad:

Sjukpenning enligt 2007 års regler Sjukpenning den 1 jan 2008

Sjukpenning 15 600 kr/mån Sjukpenning 15 300 kr/mån
AGS 1 950 kr/mån AGS 1 912 kr/mån
Totalt 17 550 kr/mån Totalt 17 212 kr/mån
(88 % av lön) (86,1 % av lön)

Ersättningen minskas med 338 kr/månad

Alliansen skärper villkoren
för ersättning vid sjukdom
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Avdelning 27 Östra Skaraborg höll sitt 
ordinarie representantskapsmöte tis-
dagen den 7 november på Bio Odeon i 
Skövde. 

Omkring 80 ombud deltog i mötet som 
antog budget och verksamhetsplan för 
2008.

Det beslut som fattades innebär 
att avdelningen tecknar upp den TFF 
(Trygghetsförsäkring Fritid) som ingår 
i medlemskapet.

Man beslutade också att avdelningen 
skall anställa en person för att hante-
ra försäkringsfrågorna i avdelningen, 
tjänsten kommer att utannonseras.

Representantskapsmöte avd 27 
Östra Skaraborg 7 november 2007 

Representantskapsmöte avd 28 Västra Skaraborg 30 oktober 2007 
Den 30 oktober höll Västra Skaraborg 
repskap på Lundsbrunns kurort.

Denna gång var det verksamhet/bud-
get som skulle beslutas om. Det fanns 
även ett antal motioner att ta ställning 
till inför IF Metalls kongress 2008.

Mötet hade besök av Karl-Evert An-
dersson (www.k-e-a.se) som talade om 
generationsväxling. Om hur småföre-
tag utan en naturlig efterträdare kan 
räddas till en överlevnad, och därige-
nom dom arbetstillfällen som fi nns 
där.

Verksamhetsplan & budget gick ige-
nom och togs beslut om. Lokala avgif-
ter och reglementen var också uppe till 
beslut.

Därefter var det dags för val. Fyra 
separata valomgångar genomfördes. 
Vilka personer som valdes till vilka 
poster presenteras på avdelningens 
hemsida: www.ifmetall.se/avd28 på 
grund av utrymmet som krävs. 

Ett antal motioner från avdelning-
en avsedda att hanteras på vår kon-
gress 2008 godkändes av mötet. Något 
som även togs beslut om var att stöd-
ja ett gemensamt uttalande angående 
orättvisorna i vårt samhälle och hur 
vi styrs. Detta uttalande kommer att 
användas under IF Metalls ”Rättvi-
sevecka” som kan läsas om på annan 
plats i tidningen.

Text & Foto: Christer Andreasson

En av de prioriterade verksamheter-
na under 2008 kommer att vara stu-
dieverksamheten, detta innebär en 
satsning på utbildning av förtroende-
valda och medlemmar.

Vid mötet så valdes ombud till IF 
Metalls kongress 2008 och LO-kon-
gressen samma år. Vilka som är om-
bud kommer att fi nnas på avdelning-
ens hemsida, www.ifmetall.se/avd27

IF Metall kräver rättvisa
Mötet antog också ett uttalande som 

kritiserar den förda politiken och de 
försämringar som framförallt drabbar 
arbetslösa och sjuka medlemmar.

Patrik Erlandsson, 
klubb ordförande, 
och Niklas Karlsson, 
huvudskyddsombud, 
framför en av de 
gröna bilar som FMV 
har beställt.

Autokaross 
Rescue Systems 
i Floby AB
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Ett 30-tal IF Metallare från Skandia Ele-
vator i Arentorp samlades för en kombi-
nerad information och utbildningsdag 
i lilla biosalongen i folkets hus i Lidkö-
ping.

Ombudsman Per-Owe Fredriksson höll 
i dagen och diskuterade ämnen som 
var aktuella: Lagar & Avtal, hur nya 
löneavtalet såg ut. En stor del av da-
gen behandlade dom lokala avtal som 
fi nns på företaget.

Uno Johansson (försäkringsansvarig 
på avdelningen) kom och pratade om 
försäkringar och vikten av att ha rätt 

skyddsnät om något skulle inträffa. 
Även avdelningens studieansvarig, 

Johan Cord, var där och pratade om 
sin verksamhet och vilka utbildningar 
som fi nns att gå.

Det är skoj att se ett företag som 
skickar iväg i princip alla som vill på 
en utbildning och informationsdag till 
avdelningen, säger Per-Owe Fredriks-
son. Det fi nns företag som faktiskt sat-
sar på sin personal och skapar en vet-
tig personalpolicy, det har vi sett fl era 
exempel på den senaste tiden, avslu-
tar Per-Owe.

Text & Foto: Christer Andreasson

Öppet för facket i Arentorp

Det är med positiva signaler och med 
stor framtidstro som verkstadsklubben 
på Autokaross Rescue system AB inbju-
der IF Metalls redaktionsutskott till, för 
att visa företagets expansiva framtid.
 
Autokaross Rescue Systems i Floby 
AB är ett helägt dotterbolag till Auto-
kaross AB, Floby och har ca 80 % av 
den svenska marknaden när det hand-
lar om att specialutrusta fordon av oli-
ka slag.

Ordförande Patrik Erlandsson och 
huvudskyddsombudet Niklas Karls-
son presenterade företagets verksam-
het som bl.a innebär att man utrustar 

fordon av olika storlekar med varie-
rande former av räddningsutrustning-
ar som kunden önskar. 

Nu har företaget fått en stororder 
från FMV (Försvarets materielverk) 
Ordern innebär att företaget ska ut-
rusta ett antal fordon med utrustning 
för att trygga säkerheten på fl ygplat-
ser i Sverige.

Ordern som företaget har fått omfat-
tar cirka 50 milj kronor och är en av de 
största i företagets historia.

Företaget har 55 IF Metallare samt 
ett antal personer inhyrda från olika 
bemanningsföretag. 

De anställda på Autokaross kan nog 

kallas för riktiga bilbyggare med en 
unik kompetens som krävs för att kun-
na tillgodose kundens behov av olika 
utrustningar.

Kompetensen som efterfrågas är 
verkstadserfarenhet med specialkom-
petens inom el och hydralik.

Varje fordon tar i snitt cirka 1 200 
timmar att färdigställa med all utrust-
ning som kunden har beställt.

Det råder mycket positiva vibratio-
ner i ett företag som har stora möjlig-
heter att visa framfötterna på en mark-
nad som ställer höga krav på kvalitet 
och leveranssäkerhet.

ms Ett företag i medvind
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Magnus ”Bjurre” Bjurén. En till 
synes helt vanlig människa på 
strax över 40 som går omkring 

i fabriken och tillverkar dörrar. (Dör-
rar tillverkar han för att han jobbar på 
Daloc i Töreboda, det hade vart dumt 
att tillverka dörrar om han till exem-
pel jobbade på Volvo, då hade han varit 
tvungen att tillverka bildörrar. Som i 
och för sig hade fungerat…. Nej.. Till-
baka till verkligheten)

När Magnus är färdig för dagen, el-
ler för veckan, så åker han som alla 
andra ”Svensson” hem till frugan i vil-
lan och slappnar av med en kopp kaffe, 
kanske läser en bok och deltar i famil-
jekvällen med alfapet eller monopol.

Men där skiljer det sig…
Bjurre (för vi kallar honom så i fort-

sättningen) hinner knappt med något 
familjekaffe, böcker och alfapet har 
han bokat in på ålderdomshemmet, nu 
fi nns ingen tid. För… ”Bjurre is a punk 
rocker”

För dom som inte känner till histo-
rien så kan det krävas en liten genom-
gång eller förklaring.

I slutet av 70-talet bildades ett band 
som hette X-tas. I början av 80-talet 
bytte dom namn till Asta Kask. Ett 

namn världen aldrig skulle glömma. 
1982 tog Bjurre plats som trummis i 
detta band. Ett antal högtidsår med 
massor av spelningar och turnerande 
blev resultatet. 1986 var det dags att 
lägga av. Samtidigt med nedläggning-
en släpptes skivan ”Aldrig en LP”.

Efter ett antal olika band så hamna-
de Bjurre i ”Cosa Nostra” tillsammans 
med gamla Astas Bonni Pontén. Efter 
ett tag med två band (Deny & Frost) 
så kör Bjurre numera som trummis i 
Frost.

Det är där han hamnar på kvällar 
och helger. I replokalen för det mesta.

Att ”spela punk” är inget man har 
som hobby, man ”spelar” inte punk. 
Man ”är” punk.

Det är mer ett förhållningssätt till 
världen, att stå för något, att våga ta 
ställning, säger Bjurre. 

– De fackliga uppdragen är en slags 
naturlig fortsättning eller utveckling 
av punken inom en, fortsätter Bjurre.

För fackliga uppdrag har han på 
Daloc. Ledamot i styrelsen, ingår i för-

”Bjurre” is a punk  r
IF Metallare gör mer…
En idé som legat och grott i bakhuvudet en längre tid, 
men nu ska det äntligen bli av. Vitsen är att visa att 
våra medlemmar faktiskt består av mer än monotona 
produktionsenheter, mer än bara en kolumn i ett 
resultatark.
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handlargruppen och ansvarig för jäm-
ställdhetsfrågor är hans uppdrag i 
fackklubben för hans del.

Det fackliga engagemanget och in-
tresset för samhällsfrågor kom tidigt i 
livet, mycket diskussioner kring mid-
dagsbordet under uppväxten var det. 
(När han inte var ute och turnerade 
alltså)

Punken har alltid handlat om ”gör 
det själv” och det lyser igenom än 
idag.

Tillsammans har man skapat en mu-
sikförening i Mariestad där det fi nns 
en komplett studio som lokala band 
har tillgång till. Att kunna spela in och 
mixa sin egen skiva är något som även 
dagens ungdomar strävar efter.

Ett tag så det ganska mörkt ut för 
Bjurres framtid som trummis, en 
arbetsplatsolycka 1995 kapade 

ett antal fi ngrar på vänster hand. Det 
såg ut som om trummandet var över 
för hans del, men tack vare ett brett 
kontaktnät och en viss övertalning 

k  rocker
(Sheena has gone commercial)

så togs ett beslut att fortsätta ner till 
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg is-
tället för Skövde. Efter en helvetestur 
i snöstorm, i en lagom snabb ambulans 
så kunde läkarna rädda det mesta av 
handens funktioner. Ett resultat efter 
olyckan blev att han fi ck gå upp en 
storlek på trumstockar, det gick helt 
enkelt inte att knyta handen så myck-
et som behövdes. Det var också detta 
som ledde till att det under tillfrisk-
ningsperioden var obligatoriskt med 
hjälm och skyddsglasögon i reploka-
len. (trumstockar har en förmåga att 
göra ont när dom kommer farandes.)

Nuförtiden fungerar Bjurres hand 
riktigt bra, vilket naturligtvis 
märks i Frost. Smakprov (hela 

skivorna faktiskt) fi nns att lyssna på 
deras hemsida www.frostpunk.se eller 
på IF Metall Västra Skaraborgs hem-
sida. (Titta på ”profi len” eller i opini-
on/information) Där fi nns även en hög 
med extra bilder på Frost & Bjurre.

Text & Foto: Christer Andreasson

Magnus Bjurén  varvar ner i Lidköping pinballs lokaler inför en spelning.

Brukar du ha med dig kameran över-
allt du går, eller går du bara omkring 
och tänker ibland, - detta skulle man 
haft en bild av…

Varför inte göra slag i saken?
IF Metall Västra & Östra Skara-
borg kör en gemensam fototävling, 
öppen för alla medlemmar i våra 
två avdelningar.
Temat för tävlingen är: Höst- och 
vintermotiv.
Kanske ett fi nt fotouppdrag från 
skidbacken? Eller varför inte ett 
landskap täckt i rimfrost? Det är ni 
som sätter gränserna, och står för 
kreativiteten.
Alla får lämna in max två bilder, 
men det går naturligtvis bra att 
bara använda en bild om man öns-
kar det.

Vinster delas ut enligt följande:
1:a pris 1500:–
2:a pris 1000:–
3:e pris  500:–
4:e pris IF Metall produkt
5:e pris IF Metall produkt

Tävlingsbidragen skickas till:
christer.andreasson@ifmetall.se
Ni kan även skicka bilder i pap-
persformat, då sänds de till:
Christer Ax, 
IF Metall Östra Skaraborg
Box 84, 541 22 Skövde

Juryn i tävlingen består av informa-
tionsgrupperna i Västra & Östra 
Skaraborg. Deras beslut kan inte 
överklagas och personer som in-
går i grupperna får inte delta i täv-
lingen.

Sista datum för deltagande är 11 ja-
nuari, bilder måste vara oss till-
handa senast detta datum (tänk på 
postgången och ni skickar bilder 
med posten).

Inlämnade bidrag till tävlingen ges 
automatiskt tillstånd att använ-
das i IF Metall Skaraborg informa-
tionsverksamhet. Vill ni ha tillba-
ka era inskickade foton, bifoga ett 
adresserat, frankerat kuvert. 

IF Metall 
Skaraborgs
fototävling
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Den 3 november anordnades vår årliga 
fotbollsturnering ”Utmaningen”. 12 lag 
kom till Ulvahallen för drabbning.

Mycket roligt att så många mindre fö-
retag deltog i år och att Kavelbrogym-
nasiet hade med ett lag från Teknik-
Produktion.

Finalen gjordes upp mellan grupp-
vinnarna Fast Connectors och Noel 
Baba. Slutresultatet blev 10 – 9 efter 
straffsparkar.

Guldmedalj och vandringsbucklan 
gick till: Fast Connectors. Silvermedalj: 

Noel Baba. Bronsmedalj: Team Diesel
Övriga deltagande lag: FC Delicato, G-

Punkt, InCejn, Kavelbro, MD 13 Kväll, 
MD 13 Natt, Papa Noel, Suntakstan IK 
och William Special.

Ett stort grattis till det vinnande la-
get!

Ungdomskommittén vill tacka alla 
varmt som har ställt upp så att vi även 
i år har kunnat genomföra turnering-
en!

Lina Gustafsson
Ungdomssansvarig

IF Metall Östra Skaraborg

Guldmedalj och vandringsbucklan gick till: Fast Connectors

Silvermedalj: Noel Baba

Bronsmedalj: Team Diesel

i IF Metall Östra Skaraborgs fotbollsturnering

Snabba
 kopplingar
tog guld 


