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Ny lag slår hårt! 
Långtidssjuka och ar-
betsskadade drabbas.

– Tufft arbetstempo 
Möt klubben vid Volvo PV 

Motor AB i Skövde

MEDLEMSNYTT
Tidning för Västra och
Östra Skaraborg inom IF Metall4 | 2009Skaraborg

Det har varit ett år som satt sina 
spår i själen och som vi för alltid 
kommer att bära med inom oss.
Varslen duggade tätt och fl era av 
de förtroendevalda fi ck medverkade 
i förhandlingar vilket resulterade 
i att fl era av våra medlemmar 
och arbetskamrater fi ck lämna 
sina anställningar och gå en ny 
men förhoppningsvis utvecklande 
framtid till mötes.

På eftermiddagen den andra mars levererades beskedet 
till IF Metalls 52 st avdelningarna i landet. 
IF Metalls högsta ledning 
meddelar att det på central 
nivå har tecknats ett avtal 
som möjliggör till att kunna 
teckna lokala ”krisavtal”.
Rätt eller fel? det får 
framtiden utvisa, men 
enligt förbundets analys har denna möjlighet räddat ca 
12 000 st anställningar och deras familjers trygghet.

I skrivande stund har precis avtalsrörelsen startat. 
Facken inom industrin och LO har presenterat sina 
avtalskrav och i slutet av detta år lämnar IF Metall över 
sina avtalskrav till respektive arbetsgivarorganisation.
Vi kommer att gå in i en tuff avtalsrörelse. 
Arbetgivarorganisationerna har redan gått ut med ett 
nollbud. Men en sak är klar och det är att under 2009 har 
industriarbetaren och dennes fackliga organisation tagit 
sitt ansvar när fl ertalet klubbar på lokal nivå tecknat 
”krisavtal” eller skjutit på löneöversynen.
Nu är det dags att arbetsgivarparten och regeringen tar 
sitt ansvar.

Avslutningsvis vill jag önska alla medlemmar God Jul och 
Ett Gott Nytt År.

Camilla Johansson

LEDARE: Camilla Johansson, ordförande Västra Skaraborg

Ett år 
går fort…

Nya och fl er medlemmar 
stärker IF Metall
Under tre dagar har avdelningsstyrelsen och personalen 
fått utbildning inom ramen för Organisera fl era. 
Hermine Lundström och Ola Bergqvist från IF Metalls 
förbundskontor i Stockholm var utbildare.

Om medlemsantalet minskar fi nns risken att arbets-
givarorganisation uppfattar att den fackliga organisa-
tionen inte har mandat att förhandla för medlemmarna. 

Avtalens villkor 
är inte huggna i sten 
utan måste försvaras. 
Då kan man kanske 
undra vad är det för 
villkor vi pratar om? 
Jo, det handlar om 
lägsta löner, OB- och 
övertidsersättningar, 
semesterlönevillkor 
med mera.

Dessa frågor 
år reglerade i text som kallas Kollektivavtal. Det är 
därför oerhört viktigt att den fackliga organisation 
upprätthåller hög organisationsgrad då villkoren i 
avtalen ska förhandlas om.

Christer Ax
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Information om 
nya sjukreglerna
Torsdagen den 3/12 är alla 
långtidssjuka inbjudna till en träff i 
folkets hus i Lidköping för information 
av dom nya sjukreglerna som gäller 
från 1/1 2010. Vi kommer även att 
informera om och diskutera angående 
omvalet av avtalspension som skall 
göras i år.

Vi träffas klockan 09:00 och 
beräknar hålla på till 12:00  i lilla 
biosalongen.

Text & foto: Christer Andreasson

Nominera till 
avdelnings-
styrelsen i IF 
Metall Östra 
Skarborg
Det är dags att börja 

fundera på vilka vi vill 

ska sitta i avdelnings-

styrelsen. Vet du vilka 

som sitter där nu och 

var de bor eller?

Ta reda på det 

och fundera på 

om det är en bra 

sammansättning. 

Det är viktigt med 

en bra fördelning 

mellan könen, 

geografi skt, etniskt 

och mellan olika 

avtalsområden.

Under januari 
2010 kan du 

föreslå namn på 

kandidater som 

du skulle vilja 

satt i avdelnings-

styrelsen för att 

företräda dig.

Valberedningen

IF Metall 

Östra Skaraborg

Anders Forsberg

Julfi ka för arbetslösa 
medlemmar
Fredagen den 18 december bjuder IF Metall Västra 

Skaraborg på julfi ka till sina arbetslösa medlemmar 

nere i Övre salen på Folkets Hus i Lidköping. Det 

blir även en julfi ka på ABF i Mariestad måndagen 

den 21 december.

Välkomna in och prata lite vardagsfrågor, hur är det, hur 
har det gått sen sist, vad är på gång framöver.

Vi kommer att ha besök av A-kassehandläggare, 
facklig/politiska gruppen, informationsgruppen, försäk-
ringsgruppen  och studiegruppen. Så förbered många frågor 
och kom och prata och få er en fi kastund på köpet.

Vi startar kl. 10:30 och håller på till kl. 12:30

ARBETSLÖS? LÅT OSS HÅLLA KONTAKT! Det fi nns numera 

en mailinglista man kan anmäla sig till när man är arbetslös i 

Västra Skaraborg. Du anger din mail-adress och så fort vi har en 

aktivitet på gång, eller att spikat några datum, eller varför inte 

för att bara informera om nyheter riktade till just arbetslösa, så 

skickas det till alla deltagarna i listan.

Du kan anmäla dig till den genom att gå in på ”puffen” på 

högersidan som är avsedd för arbetslösa på vår hemsida.

http://www.ifmetall.se/avd28

A-KASSEUTBETALNINGAR JUL- OCH 
NYÅR 2009. För utbetalning av ersättning 

från A-kassan under jul och nyår ska 

kassakort lämnas senast följande dataum. 

Kassakort  som gäller t.o.m vecka 50-

2009 ska vara A-kassan tillhanda senast 
09-12-16 för utbetalning 09-12-23. 

Kassakort som gäller t.o.m vecka 51-

2009 ska vara A-kassan tillhanda senast  
09-12-22 för utbetalning 09-12-30.
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I början på november genomförde 

man företagsbesök på IAC i Skara 

Asko i Jung och Swegon i Kvänum 

med (s)-riksdagsmannen Patrik 

Björck och Michael Karlsson från 

fackligt/politiska gruppen västra 

Skaraborg.

Östra Skaraborgs jämställdhetsstipendium 2009 
Pågår det inget som helst jäm-

ställdhetsarbete ute bland våra 

nästan 9000 medlemmar?

Eftersom det inte kommer in några 
nomineringar så börjar man i alla fall 
att undra.

Kom igen nu alla klubbar och 
ombud, nominera på lite nu!!

Här bredvid kan du se det första 
utskicket, och vart man ska skicka sin 
nominering.

Nu är det hög tid att fundera på nomineringar till 2009 års 
Jämställdhetsstipendium.

Summan på upp till 10 000 kr är till för att stimulera och    
uppmuntra de som aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor.

Tycker du att din klubb eller ditt ombud visat på extra drivkraft i 
jämställdhetsarbetet på företaget under året, eller på annat sätt kämpat när det 
gäller jämställdhetsfrågor? Skriv då en nominering med en tydlig beskrivning 
av vad som gjorts. Nomineringen skall vara Jämställdhetskommittén tillhanda 
senast vid årsskiftet. Stipendiet delas ut vid Representationsskapets årsmöte.

Skicka nomineringen via mejl till någon av följande: amilton@volvocars.com, 
thansen6@volvocars.com, linda.henricsson@volvo.com, jorgen.fransson@ifmetall.se

eller skicka via post till avdelningen: IF Metall Östra Skaraborg,
Box 84, 541 22 Skövde. Märk kuvertet ”Jämställdhetskommittén”.
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Påminnelse 

om stipendium

10 000 kr

Samtal om politik vid företagsbesök
– Tydlig skillnad på fördelningspolitik mellan blocken

Det var mycket intressanta frågor och 
diskussioner som klubbstyrelserna på 
företagen hade om det politiska läget.

Det blev också samtal om hur 
det gick på socialdemokraternas 
jobbkongress, där Mona Sahlin valdes 
som partiledare av en enig kongress. 

Skaraborg partidistrikt hade 11 

ombud med från våra arbetar-
kommuner. Patrik Björck tog också 
upp att vår framtida arbetsmiljö 
måste tillåta att vi kan jobba fram till 
pensionen och inte skall behöva vara 
sjukskriven de sista åren.

 A-kassan måste byggas upp igen. Den 
är inte bara till för de arbetslösa utan 
även för att trygga våra löner.

Det kom också frågor om sam-
arbetet med Miljöpartiet och deras syn 
på LAS och A-kassan. 

Det är viktigt att visa på att det är 
stora skillnader på fördelningspolitiken 
om man röstar rött eller blått, men 
det har ni kanske redan märkt eller 
känt efter tre år med moderatstyrd 
regering. 

Detta var några av alla intressanta 
frågor som Patrik och jag fi ck.

Text & Foto: Michael Karlsson 
Facklig Politiskt Ansvarig

michael.karlsson@ifmetall.se

Patrik Björck samtalar med klubben på 

Swegon AB. I mitten Joakim Björnram och

till höger sitter Jörgen Isaksson.



5

Nu visar vi att
avdelningen fi nns
På bibliotek och kommunala 

anläggningar runt om i vår av-

delning satsar vi mer informa-

tion till både allmänheten och 

våra medlemmar.

Informationsställ med mängder 
av aktuell information, både 
egenproducerad och från våra 
färdiga kommunikationskanaler, 
fi nns vid detta nummers press-
läggning ute på: 

Vara bibliotek
Sockerbruket i Lidköping
Kommunens hus i Grästorp
Samtidigt letar vi hela tiden nya 

platser att placera infohörnan i 
övriga kommuner i avdelningen. 

På gång är Skara, Mariestad 
med fl era.

Text & Foto: Eli Abadji, 
Organisatör

Alliansens förslag om förenklad semesterlag 

Hårt slag mot långtidssjuka 
och arbetsskadade

Resa – 8:e december:  

Lisebergs 
julmarknad
Aktiviteten är avsedd för våra 

arbetslösa medlemmar i avdelning 

Västra Skaraborg och vi står för 

bussresa/inträde till Liseberg.

Anmälningsdatum för denna resa var 
redan den 16 november med då allt 
kan inträffa så fi nns det ju alltid en 
möjlighet att det fi nns platser kvar.

Om så är fallet så är dom platserna 

utannonserade på vår hemsida, 
kika på nyhetslistan eller ”puffen” i 
högerkant för arbetslösa och se om det 
fi nns några platser kvar.

http://www.ifmetall.se/avd28
Vi hoppas vi alla ska få en trevlig 

dag tillsammans med intressanta 
diskussioner på bussen och en dag fyllt 
av upplevelser i Göteborg.

Christer Andreasson & Johan Cord

Den borgerliga alliansregeringen 

plan att kraftigt försämra semes-

terersättningar klubbades i Riks-

dagen den 25 november. Beslutet 

drabbar särskilt de långtidssjuka 

eller arbetsskadade.

Förändringarna i semesterlag-

en kommer i så fall att förändras 

fr.o.m. 1 april 2010.

För en löntagare med en månadslön 
23 000 kr/mån och har varit sjuk-
skriven under 3 år minskas semester-
lönens storlek med 17 222 kr.

För en löntagare med samma sjuk-
skrivningstid och har en godkänd ar-
betsskada blir minskningen 33 120 kr .

Beräkningsgrund för semesterlön 
per dag sänks från en månadslön 
x 0,48 procent till en månadslön x 
0,43 procent, vilket innebär lägre 

semesterlön per dag.

För en långtidssjuk innebär förslaget 
att ett helt intjänandeår tas bort, 
vilket i praktiken innebär en förlust av 
13 betalda semesterdagar

För en långtidssjukskriven på grund 
av arbetsskada innebär förslaget att 
ett helt intjänandeår tas bort, vilket 
i praktiken innebär en förlust av 25 
betalda semesterdagar

Regeringens förslag att ta bort ett 
helt intjänandeår i beräkningen 
av semesterlön för sjukskrivna och 
arbetsskadade, beslutades i riksdagen 
den 25 november 2009. Det får direkt 
genomslag för alla löntagare även på 
de företag där det fi nns kollektivavtal.

Med det nya förslaget kommer 
alla löntagare genom förslaget att 
få en minskad semesterersättning i 
framtiden jämfört med dagens regler 
i semesterlagen, men framförallt 
kommer alla drabbas särskilt hårt om 
man blir sjukskriven under längre tid 
eller arbetsskadad.

Det du har vunnit 

på jobbskatteav-

draget får du nu om 

förslaget godkänns 

i Riksdagen, be-

tala tillbaka i form 

av lägre semesterer-

sättning.
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Rika naturtillgångar, gästfria människor s
Johan Cord, studieansvarig i Västra Skaraborg, har många intryck med sig  f
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Johan Cord har återigen varit 

ute på internationellt arbete 

och hjälpt våra vänner i världen. 

Nedan kommer en rapport från 

Mongoliet. 

Syftet med resan till Mongoliet var att 
se och höra om projektet ”Training & 
Organising”

Ansvarig, tillika en utmärkt och 
trevlig värd var broder Batsukh 
Batchuluun.

Först lite kort om landet och 
hur den pågående världskrisen har 
påverkat Mongoliet.

Mongoliet är ett av världens mest 
glesbefolkade länder. Invånarantalet 
är 2,6 miljoner och nästan hälften 
bor i huvudstaden Ulanbator. Sedan 
1990 har man i Mongoliet haft ett 
demokratiskt samhälle. Många 
människor lever i fattigdom.

I en ny grundlag från 1992 byter landet 
namn från Mongoliska folk-republiken 
till Mongoliet.

Krisen har naturligtvis drabbat 
Mongoliet också. Industriproduktionen 
de första 8 månaderna 2009 visar på 
en minskning med 2,2 procent i mine-
ralsektorn och 27procent inom tillverk-

ningsindustrin. Skatteintäkterna 
har jämfört med samma period 2008 
minskat med 25,7 procent men man 
har en förhoppning om en vändning 
2010.

MITU Federation har 7 926 med-
lemmar var av 80 procent kvinnor. 
Sedan årets slut 2008 har man ökat 
medlemsantalet med 164 st. Orga-
nisationsgraden är cirka 40 procent.

Projektet anordnar utbildningar, 
workshop, och utbildar utbildare. Pro-
jektet tar fram informationsmaterial, 
broschyrer och handböcker om facket.

Förutom de redovisningar och 

Mer bilder fi nns på vår hemsida. http://www.ifmetall.se/avd28
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r som behöver fackligt stöd
g  från resan i Mongoliet
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rapporter som jag fi ck på MITUF i 
Ulanbator så har vi också besökt fem 
stycken arbetsplatser, två i Ulanbator 
och tre i Erdenet, landets tredje största 
stad med 80 000 invånare. Tre av 
fabrikerna har en produktion som från 
olika sorters ull gör mattor och kläder. 
På det här företagen jobbar det mycket 
kvinnor och här har jag träffat fackliga 
ledare i olika positioner.

Vi besökte två arbetsplatser som 
hanterar kopparbrytning från 
dagbrottet till färdiga produkter.

I Erdenet fi nns ett fackligt hus med 
utbildnings lokal och övernattnings 

möjligheter, som man byggt med hjälp 
av ett danskt projekt.

Jag fi ck möjligheten att en kväll besöka 
en familj som är en boskaps-
skötande nomadfamilj. Då bor man 
i Yurt, (ett slags tält). Inget vatten, 
ingen el, ingen toa och naturligtvis 
ingen kyl. Man hade häst och ca 
100 får och getter. Jag bjöds på kokt 
getkött som förvarades under kvinnas 
säng, smakade xxx men jag åt. Det 
serverades även hästmjölk som var 
jäst, alltså börjat ruttna… (jag drack 
väldigt lite).

Man ska vara väldigt ödmjuk över 

att fått möjligheten att bli insläppt i 
deras mycket enkla hem.

Några intryck som jag bär med mig 
från Mongoliet:
•  ett land som behöver hjälp i fackligt  
 arbete
•  dålig infrastruktur
•  stora naturtillgångar
•  de människor som jag möt har   
 genomgående varit varma och   
 gästvänliga.

Text & Foto: Johan Cord
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– Arbetsklimatet är kärvare
Tufft tempo vid Volvo PV Motor AB i Skövde
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– Klimatet i företaget 

har blivit kärvare både 

i de fackliga frågorna 

och arbetstempot ute 

i fabriken, säger Marko 

Peltonen, klubbordfö-

rande. – Mindre antal 

människor ska göra mer 

på kortare tid.

Det senaste året har den 
globala fi nanskrisen inte 
undgått företaget. Det 
har blivit uppsägningar 
av visstidsanställda och 
inhyrd personal från 
bemanningsföretag. Dock 
har ingen fast personal 
blivit uppsagd. 

I stället har ett krisavtal 
för att undvika varsel 
tecknats som kommer att 
upphöra den 31 december 
2009.

Vilka frågor sysselsätter 
metallklubbens styrelse i 
dag?

Marko Peltonen säger att 
det är många förhandlingar 
som rör omplaceringar i 
och med att det är många 
visstidsanställda som har 
slutat. Så medför det att 
företaget måste omplacera 
anställda till arbetsplatser 
som många har slutat på. 
Främst rör det monteringen.

Huvudskyddsombudet 
Jan–Erik Teglund säger att 

– de psykosociala arbets-
miljöfrågorna tenderar att 
dominera dagordningen 
idag och i framtiden. Med-
lemmarna känner sig 
många gånger pressade 
av det allt högre tempot 
i fabriken och främst i 
monteringen.

Fr.v Roger Krona, Bo Binnberg, Marko Peltonen, Tony Hansen, 

Jan-Erik Teglund, Camilla Olsson och Eva Lundin. Saknas gör Björn 

Anderberg, Annekarin Johansson, Liselotte Lehnér och Andreas 

Rännare.

Metallklubben på Volvo 

PV Motor AB, Skövde är 

avdelningens näst största 

arbetsplats. Klubben har 

1 148 medlemmar och 

fi nns i Skövde i folkmun 

kallad Volvo Östra.

Företaget tillverkar 

motorer till Volvo och 

Ford varav 55 % går till 

Fordsystemet. Under 2009 

räknar företaget med att 

producera ca 

400 000 motorer.

Klubbordförande är 

Marko Peltonen. Han 

berättar att de är 9 st or-

dinarie ledamöter och två 

ersättare i klubbstyrelsen, 

varav 6 st i klubben ar-

betar heltid med fackliga 

frågor på olika plan. Det 

handlar om förhandlingar, 

arbetsmiljö, försäkringar 

och kamratstöd.

Eva Lundin rehabilite-
ringsansvarig på klubben 
menar att fl er medlemmar 
kommer och vill ha hjälp 
och stöd i kontakter med 
försäkringskassan när det 
gäller indragen sjukpenning 
eller sjukersättningar.

Den frågan kommer 
ytterligare att aktualiseras 
vid årsskiftet då fl er 
människor riskerade att bli 
utförsäkrade.

Tony Hansen 
försäkringsansvarig 
instämmer i frågan.

LÄS MER. Metallklubben vid Volvo PV Motor AB i Skövde är mycket 

aktiv och det märks också när man läser på deras hemsida

www.metallklubben.org. Där fi nns information om löner, arbetstider, 

försäkringar, fritidsaktiviter till kamratstöd med mera.


