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JAN-ERIK ISAKSSON – 40 ÅR SOM MEKANIKER:

– Jag månar om den 
fackliga återväxten
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Vintern är här och 2013 börjar gå mot sitt slut och det 
är dags att summera det gångna året. 

Det har varit ett år som kommer att fi nnas kvar i 
minnet många år framöver då det var året som avdel-
ningens största arbetsplats Asko avslutade sin produk-
tion i Jung och hundratals medlemmar tvingades ut i 
arbetslöshet. 

Många är alla de arbetslösa medlemmar som 
får känna av sittande regerings alla försäm-
ringar i A-kassan. I skrivande stund kan vi 
läsa att dagens regeringhari alla fall lyckats 
med något. Genom att genomföra så många 
försämringar för de arbetslösa så att Sverige 
blivit ett av Europas länder som har den 
sämsta A-kassan. 

Många är de som tvingas stå med mössan i hand 
och buga inför tjänstemännen och fråga efter kom-
munernas försörjningsstöd när det enda vi vill ha 
och efterfrågar är ett jobb eller en omskolning för att 
kunna möta morgondagensarbetstillfällen.

Regeringens attacker mot löntagarna tycks aldrig ta 
slut och klassklyftorna blir bara bredare och bredare.

Det är mindre än ett år till val och så snart klock-
orna slagit tolv och vi går in i 2014 så startar ett nytt 
intensivt år där målsättningen är ett regeringsskifte 
2014. Både i Europa och Sverige.

Vi i arbetarrörelsen skall jobba för ett värdigare 
Sverige och ett rött Europa! 

Vi skall kämpa för demokrati, rättvisa och allas lika 
värde.

Vill avslutningsvis önska alla medlemmar en God 
Jul och Ett gott nytt år!

Camilla Johansson

Utgivning 2014 – distribueras med Dagens Arbete
SkarabogrsNytt nummer 1.  13 februari

SkarabogrsNytt nummer 2.  17 april 

SkarabogrsNytt nummer 3.  11 september

SkarabogrsNytt nummer 4.  4 december

Så blev
Karl-Åke 
en glad 
deltids-
pensionär
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Ett värdigare Sverige
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Uno Johansson 
möter mest 
tacksamhet 
i jobbet
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IF Metall Västra Skaraborg

Fabriksgatan 4, 531 30 LIDKÖPING

Telefon: 0510-48 41 30

Fax: 0510-48 41 47

E-post: postbox.avd28@ifmetall.se

IF Metall Västra Skaraborg innefattar dessa kommuner:

Essunga, Mariestad, Lidköping, Skara, Vara, Götene, Töreboda, 

Grästorp, Gullspång.

IF Metall Östra Skaraborg

Skåningstorpsvägen 5

541 65 Skövde

Telefon: 0500-42 41 70

Fax: 0500-41 34 70

E-post: postbox.avd27@ifmetall.se

IF Metall Östra Skaraborg innefattar dessa kommuner:

Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping, Karlsborg, Tibro.

’’HÖRT PÅ BÔGDA’’

Vi vill gärna att ni skickar in vad som hänt: Någon att 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

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

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

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

Fiske vid 
Hökensås 
lockade 100
Så här bra hade våra medlemmar 
när Östra Skaraborg anordnade en 
Fiskedag på Hökensås i september.

100 medlemmar slöt upp och 
provade fi skelyckan.

IF Metallarna Anne-

Sofi e Brovall och 

Björn Lilja fl yttade 

ihop i augusti. De 

bor i Falekvarna, 

Falköping.

 – Vi är nykära som 

fjortisar, säger 

Björn. 

- Jajamän, intygar 

Anne-Sofi e.

De åker gärna både 

MC, raggarbil, 

husvagn och van 

på sommaren.

Ihop!
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– Jag är dålig på att beskriva mig 

själv, säger Uno, som är försäk-

ringshandläggare på IF Metall 

Västra Skaraborg, andra är bättre 

på det. 

 
– Svårt att tala om enstaka ärende. 
Men det är väldigt kul när vi lyckas. 
Och det gör man ju ofta.

– Är alltid roligt när man får rätt 
på en överklagning av livränta för en 
arbetsskadad kamrat t.ex.. 

Det är aldrig lätt att övertyga FK 
om att skador är arbetsrelaterade. 

Några vanliga AGS är jag också 
stolt över då jag lyckats få ihop det 

efter att medlemmar  trott att efter-
skyddet gått ut för dem. 

Det har betytt mycket för dem då 
det blir runt en miljon sammanlagt. 
(Retroaktivt och i framtiden) 

– Små positiva saker blir det mest 
var dag/vecka när man jobbar med 
detta, tycker Uno och tillägger :

– Jag började jobba med försäk-
ringar som förtroendevald på Rör-
strand på 1980-talet, så en del har 
man väl lärt sig med åren. 

 Fortsätt att ta fram våra rättmä-
tiga försäkringspengar både Marie 
och Uno, säger vi på redaktionen. Ni 
gör verkligen nytta!

  Fakta om Uno: 
Familj:  Ensamstående
Bor:  Bostadsrättslägenhet
Kör:  Mazda 3
Fritidsintressen:  
Kolonilotten och bowling
Äter helst:  
Raggmunk och 
fl äsk, gärna 
med en öl 
till.

Uno Johansson, försäkringshandläggare som hittar miljoner 

– Jag får sällan skäll…

– Visst har jag lärt mig en del sedan jag började arbeta med försäkringar på 1980-talet, säger Uno johansson blygsamt.

h 
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christer.andreasson@ifmetall.se

0709-14 33 14

FOTO
TÄVLING

Dags för fototävling
Temat för denna gång är Jul; snö, 
tomtar, renar, besvikelse, korståg och  
tingeling.

Vad du själv förknippar med 
denna högtid. Kameran är din, valet 
är ditt. Rösten är vår.

Alla får lämna in max två bilder, men 
det går naturligtvis bra att bara an-
vända en bild om man önskar det.

Vinnarna erhåller pris enligt föl-
jande: 1:a pris 1 000 kronor, 2:a pris 
500 kronor, 3:e pris 300 kronor.

Eventuell vinstskatt betalas av 
vinnaren.

Tävlingsbidragen skickas till 
följande adress:

christer.andreasson@ifmetall.se

OBS! Sista datum för att skicka in 
bilder är 2 januari 2014, så passa på 
att damma av kameran. 

Här är två bilder som inspira-
tion. Juryn i tävlingen består av 
informationsgrupperna i Västra och 
Östra Skaraborg, deras beslut kan 
inte överklagas. Personer som ingår i 
grupperna får inte delta i tävlingen.

Under en eftermiddag i slutet av 

oktober kom LO-distriktets ordfö-

rande Dan Gabrielsson till avdel-

ningsexpeditionens kontor i Västra 

Skaraborg för att prata valet 2014.

Facklig-politiskt intresserade från 
företagen i avdelningen deltog tillsam-
mans med facklig-politiska gruppens 
ordförande Michael Karlsson.

Hur agerar vi under nästa år, med 
både parlamentsval och riksdagsval? 
Dan gav LO:s syn på valrörelsen och 
tillsammans hoppas vi på ett rege-
ringsskifte 2014.

Dan pratade om
supervalåret 2014

Mikael har tänkt till…
Många säger att de röstar på SD 
bara för att det måste bli en föränd-
ring. ”Det måste hända något”, hör 
jag ibland. 

Men det blir det ju inte då. ”Hur 
fan tänker han nu?” kanske du frå-
gar dig nu. 

Jo, det är så här. I nästan 80 pro-
cent av de frågor som det röstas om i 
riksdagen, röstar SD med Alliansen. 
Det är inte så att SD reserverar sig 
mot besluten eller lägger ner sin röst. 
Nä, de gör ett aktivt val och stödjer 

regeringen när det blir omröstning. 
Dom säger faktiskt i och med det, att 
de gillar regeringens förslag! 

Och därför tänker jag så här. 
Enda sättet för dig, som vill få en 
förändring på något över huvudtaget, 
är att du röstar på den röda sidan i 
riksdagen i de båda valen vi har att 
göra 2014. Med en röst på SD säger 
du, att du är nöjd med den politik 
som förs i riksdagen idag!

Så använd din röst, för den är vik-
tig, och rösta för en förändring 2014!
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christer.andreasson@ifmetall.se

0709-14 33 14

”Isak”, mekaniker, har ambitioner efter 40 år i branschen:

– Försöker få till lite återväxt
Jan-Erik ”Isak” Isaksson har jobbat inom bran-

schen som lastbilsmekaniker sen 1974

Han blev uppsagd från jobbet i Mariestad 

via fax år 2000 under en semester i Grekland. 

Knappast det trevligaste sättet att tillbringa 

semestern på.

Isak gav inte upp utan började ta hand om Hass-
lerörs Skogstransports bilar som hyrde lokalerna 
för sina egna bilar. Det resulterade i att man 
började plocka in mer och mer bilar att reparera 
från utsidan. Ryktet om en duktig mekaniker 
stod kvar runt om i trakten och antalet jobb 
ökade. 

Till slut tog Finnvedens Lastvagnar över företa-
get och på den vägen är det nu.

– Finnveden är ett privatägt företag, och det 
är skillnad det jämfört med tidigare företaget 
som var börsnoterat, säger Isak.

Isak är ombud på arbetsplatsen nu, men var 
ordförande på den gamla verkstadsklubben, och 
han har även varit ersättare i bolagsstyrelse på 
Bilvex tidigare.

På företaget fi nns nu 12 personer totalt, varav 
sju kollektivare.

I lokalerna fi nns lastbilar och bussar av alla 
olika märken. Allt från trailer till skolbussar och 
taxibussar.

– Vi försöker se till att få lite återväxt i alla 
fall, och har just nu en kille inne från Vänergym-
nasiet som kör praktik, säger Isak.

Förhandlingar kör vi oftast regionalt med Jön-
köping, fortsätter han.

Isak sköter det mesta själv av kundkontakt, 
bokningar, order och fakturering. Ett jobb som 
kan vara krävande ibland. 

– Visst skulle det vara bra att få in lite nytt 
blod med ett nytt yngre ombud som kunde sköta 
dom fackliga frågorna, tillägger han.

Fakta om ”Isak”

Bor: Villa i Mariestad

Familj: 2 vuxna barn, Ny 
sambo sen 3 år

Kör: Renault Megan & Twingo

Intresse: Jakt, blev ingen älg i 
år, men ska ut mer

Motorcyklar
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Hört på golvet

Som ett träd…

– Vi fi rar traditionellt julfi rande med 

julbord hemma med släkten.

– Firar inte jul nåt nämnvärt. Bara lite 

god mat. Inga julklappar direkt.

Barnen är stora.

 Toyvo Lundberg, Logent, 
Skövde.

Cissi Erlingsson, Logent, 
Skövde.

–  Stort julkalas hemma hos oss och 

med vår släkt. Mat, Julklappar, gran, 

långbord och hela köret.

– Firar jul med svärföräldrarna med 

god mat och julklappar.

Korsordsvinnare i 

Skaraborgsnytt nr 2

1:a pris Thore Gustafsson, Lidköping

2:a pris Henry Kjellberg, Skövde

3:e pris Kent Johansson, Tidaholm 

Tomas Andersson, Logent, 
Skövde

on Lidköping

Korsord 

på sidan
15

Korsords
vinnare!

Sprödbakad fi sk 
med remouladsås
– Går bra med färdigrätter då man ju 

inte alltid hinner laga.

Mat på kvällen när man kommer 

hem säger Tone.

(Det doftar väldigt gott, 

intygar jag). 

Dennis Eriksson, Logent, 
Skövde.

Hur fi rar du jul 
och i så fall varför?

 Tone Rosén, fackombud,

Logent AB i Skövde.

Va fasen, sa jobbarkompisen på linan, har du 

tänkt på en sak, och så tittade han på mig:

 – Vår arbetsplats är precis som ett träd, sa han.

– Hur menar du nu, frågade jag.

– Jo, sa han, som ett träd i Afrika, fullt med apor. 

Alla på olika grenar i olika nivåer. Aporna i toppen 

tittar ner och ser ett träd fullt av leende ansikten. 

Aporna längst ner i trädet tittar upp och ser bara en 

massa arslen.

Jag höll med honom och fortsatte att le.
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Samhalls viktiga uppdrag:

Utvecklande jobb åt personer med fun
Samhall startades 1980. Utveck-

lingen fram till i dag speglar hur 

synen på människor med funk-

tionsnedsättning har förändrats till 

det bättre. Begreppet ”skyddad 

verkstad” tillhör historien. 

Samhalls uppdrag handlar idag inte 
om att passivt sysselsätta människor 
som har svårt att få arbete. Genom 
aktivt stöd och professionell match-
ning skapar man istället möjlighe-
ter att utföra viktiga jobb. Man är 
övertygade om sina medarbetares 
förmåga att leverera både kvalitativa 
och efterfrågade varor och tjänster. 
Därför är de heller inget välgören-
hetsföretag. 

Det är Arbetsförmedlingen som 
avgör vilka som får jobb på Sam-
hall. Uppgiften är sedan att ge dem 
chansen genom att matcha rätt 

person med rätt uppgift. Det hand-
lar om att se möjligheterna och inte 
problemen, och att möta de fördomar 
som fi nns både i arbetslivet och i 
samhället. Företaget tror på en både 
god och lönsam affär som grund för 
att utveckla personer med funktions-
nedsättning. Samtidigt bryter man ju 
ett utanförskap, stärker självkänslan 
hos medarbetaren och bidrar till en 
ökad mångfald i arbetslivet. 

Få företag jublar när deras per-
sonal väljer att byta arbetsgivare. 
Hos Samhall är det tvärtom, det är 
ett bevis på att man har lyckats med 
det uppdrag ägaren, staten, har gett 
dem. Målet är att sex procent av 
medarbetarna varje år ska lämna 
Samhall för ett arbete hos andra 
arbetsgivare. Det glädjer inte bara 
de som får ett nytt jobb. När man 
slussar ut så många människor med 

funktionsnedsättning är nyttan också 
ovärderlig för samhället.

Anläggningen i Skövde
På Skövdeanläggningen har vi ca 190 
medlemmar i IF Metall. Dessutom 
många anställda som tillhör Fastig-
hets. Verksamheten i Skövde består 
av montering, kontroll, packetering, 
bearbetning, uthyrning av personal 
och fastighetsskötsel.

Anläggningen ligger vid industri-
området  Aspelund. Skövdeanlägg-
ningen hyr ut personal till företag i 
Falköping, Kättilstorp, Mariestad, 
Götene och Skövde. 

Just idag så är många av persona-
len inne på fabriken verksamma med 
att kontrollera, testa och paketera 
kaffebryggare.

– Detta uppdrag gör vi åt en 
mycket stor kund, säger Anki Kruse 

Samhall skapar uppdrag 
på marknadsmässiga 
villkor i konkurrens med 
andra. 

Företaget tar vara på 
en outnyttjad resurs hos 
arbetsföra personer med 
funktionsnedsättning och 
gör dessa personer kon-
kurrenskraftiga på arbets-
marknaden. 
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nktionsnedsättning

SAMHALLS METOD
Vision: Vi ska bidra till ett Sve-

rige där alla ses som en tillgång 

på arbetsmarknaden. Alla företag 

pratar om hur viktigt det är med rätt 

person på rätt plats. På Samhall är 

det affärsidé.

   Matchning är vår kärnkompetens-

vi är bäst på att hitta förmåga. Vi vet 

att alla människor har en talang. Vi 

är bäst på att se förmåga och plocka 

ut det bästa ur människor som kom-

mer från ett utanförskap. Vi ser inga 

hinder. Vi ser bara funktion.

   Under senare år pratar allt fl er 

företag om hållbarhet utifrån statliga 

krav och internationella certifi kat. 

Samhall pratar inte – vi agerar.

Flera företag är medvetna om att 

deras samarbete med Samhall inte 

bara är en god affär för företaget, 

utan för hela samhället. 

De bidrar till att personer som 

stått utanför arbetsmarknaden får 

ett jobb, egen försörjning, självkäns-

la och social delaktighet. 

som är klubbordförande för IF Me-
tall. 

Anki började på företaget 1989.  
Hon drabbades av en olycka ute i 
samhället och har nu mer begränsad 
arbetsförmåga. Kruse sitter även 
med i Samhalls riksförening som 
ledamot. Hon är Skövdebo. 

 Anki är också en av några ansva-
riga när det gäller att placera perso-
nal enligt ”rätt man på rätt plats”.  
Givetvis ska den som har en utsliten 
nacke/axlar inte sitta med monotont 
monteringsjobb. Anki jobbar också i 
produktionen. Hon vet mycket om de 
fl esta anställda och deras handikapp/
utslitningar.

– Jag målar gärna akvareller på 
fritiden, säger hon. 

Ett inslag i verksamheten är syst-
rarna Irene och Lena Johansson från 
Töreboda. De är lika som tvillingar. 

Irene har jobbat här sedan 1999 
och Lena sedan 2005. Idag kämpar 
även dom med kaffebryggarna. 

– Tidigare hade vi hand om arbe-
tet som vi utför åt sjukhuset. Man 
tvättar rullstolar, duschstolar och 
annat material. Irene är på fritiden 
aktiv när det gäller katthemmet i 
T-boda. 

– Skänk gärna en peng till detta, 
säger hon. Det går bland annat till 
kattmat.

Annars  handarbetar vi, träd-
gårdsarbetar och samlar på recept 

Hur orkar man detta efter att 
”kollat” kaffebryggare i tusentals vid 
det här laget, funderar jag.  

   Stämningen är på topp i lokalen. 
Julkalendrar och almanackor pack-
eteras för utskick åt kunder. 

– Något år paketerade vi snaps-
fl askor åt en storkund, säger Anki.

Många av våra kollegor är på fast-
ighetsidan. Det är mycket städupp-
drag och viss trädgårdsskötsel. 

Härligt gäng
Annars är detta ett härligt gäng där 
faktiskt de fl esta anställda gått  kur-
sen Medlem i facket. Man vet varför 
man är med i facket och vart bland 
annat avgiften tar vägen.

IF Metall och Fastighets körde 
den utbildningen under några år 
väldigt aktivt mot Samhalls medlem-
mar. Det fanns en uppgörelse med 
företaget när de hade riktigt dåligt 
att göra att alla skulle gå den utbild-
ningen i tre dagar. 

Det borde du med göra! Sök nu!

Jonny Alfredsson

0500-47 53 08  

Anki Kruse är klubbordförande 

för IF Metall på Samhall i Skövde. 

Hon har varit aktiv i klubben 

i cirka sju år, varav fem som 

ordförande. 

Tvillingsystrarna Irene och 

Lena Johansson från Töreboda 

arbetar på Samhall i Skövde. 

Irene har jobbat här sedan 1999 och 

Lena sedan 2005. Under besöket 

var leveranskontroll av kaffebryg-

gare en av arbetsuppgifterna. 
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Skyddsombudsdag på Axevalla

Det goda arbetet är målet
Vi var 160 stycken skyddsombud 

från Östra och Västra Skaraborg 

som hade samlats denna skydds-

ombudsdag för att få med oss lite 

matnyttigt hem.

Margareta Gobert inledde dagen med 
att inte presentera sig, eftersom som 
hon sa: – jag är bara intressant som 
exempel – inte som människa.

Med en bakgrund som lärare på folk-
högskola förklarade hon hur stress 
påverkar vår kropp och hjärna.

Har man Härdsmälta då mår 
man riktigt dåligt. Vid Psykbryt tar 
hjärnan skada. Hur ska man repa-

rera hjärnan? – Vi tar bättre hand 
om våra tänder än vårt mående, sa 
Margareta. 

När vi går till jobbet ska vi vara för-
väntansfulla och glada och sedan ska 
vi vara nöjda när vi går därifrån. Det 
goda arbetet som kom för många år 
sedan gäller fortfarande.

Ett gott råd på vägen fi ck vi: – 
hamna för Guds skull inte i Jämfö-
relsehelvetet.

Göran Rehn från Atlet kom efter 
en god lunch och pratade om truckar.

Han tyckte bland annat att vi 
skulle ha föreskriften om truckar på 
huvudkudden.

– Ledstaplare är världens farli-
gaste redskap berättade Göran och 
fortsatte att hänvisa till lagar och 
paragrafer. Göran hade också en 
mycket uppskattad frågestund, där 
det var många frågor som ställdes.

Carina Hvass, Östra Skaraborg 
informera om kompetensbanken. 

Dagen avslutades med en teater-
grupp från Göteborg, Ett Fri Grupp, 
som tog upp det aktuella ämnet 
främlingsfi entlighet. Jag tror de 
berörde allihop som var där.

Teatergrupp från 

Göteborg, Ett Fri 

Grupp, som tog 

upp det aktuella 

ämnet främlings-

fi entlighet.

Med en bakgrund 

som lärare på 

folkhögskola så 

försökte Margare-

ata Gobert förklara 

för oss hur stress 

påverkar vår kropp 

och hjärna.

Marie Olsson

0500-42 41 73 
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Många medlemmar har tagit chan-

sen att åka med avd 27 till Ullared

Under åren har det blivit ganska 

många uppskattade resor. 

IF Metall avd 27 står för det mesta 
av kostnaden. Varje medlem betalar 
bara 50 kr för resa och fi ka. Trevligt 
sällskap är också gratis.  

Den 30 oktober var det ännu en 
fullsatt buss som drog iväg mot ”det 
gula varuhuset” i Hallandskogen.

 Rolf Johansson på Cejn i Skövde 

köpte bara saker som han tycker var 
genomtänkta inköp.

– Allt har varit perfekt tycker han.
 

Therese Karlsson, Volvo PV och Ron-
nie Johansson på Jacon, handlade för 
runt 8 000 kr .

– Vi tycker detta är mycket smi-
digt och billigt att komma hit. 

– Vi är helnöjda med dagen. 

Gratis medlemskap när du pluggar
En studerandemedlem har alla för-

delar som en betalande/arbetande 

medlem har. Förutom a-kassan då. 

Den förstörde alliansregeringen när 

de försämrade det mesta i a-kassan 

2006–2007.

Gå med i facket redan på gymnasiet. 
Det är extra viktigt för ungdomar 
som står för det stora klivet – det 
första riktiga arbetet.  

IF Metall har ca 2 200 studeran-
demedlemmar. Inom det som är våra 

linjer. Svets, bilreparatörer, mek 
och teknik och bland annat många 
industrigymnasier.

    
Man har som alla övriga medlemmar 
nytta av t.ex. stöd och hjälp vid prak-
tik och feriearbete, bra förbindelser 
inför yrkeslivet, medlemstidningen 
Dagens Arbete, fackliga studier, 
påverkningsmöjligheter, olika med-
lemsaktiviteter t.ex. fi ske, fotbolls-
turneringar, resor, korsord och övriga 
rabatter och erbjudanden. Dessutom 

medlemsportalen, hemsidan och 
försäkringar.

Vi är ute på gymnasieinformation 
på gymnasiet. På ”våra” linjer då 
främst.  

Se till att gå med du också! Har 
ni inte sett till någon från facket så 
fråga läraren eller rektorn när vi 
kommer.  

Jonny Alfredsson

0500-47 53 08  

Reseledaren Annika Sjöhem kollar med resenär Rolf Johansson:

– OK, alla är med – mot Ullared!

Therese Karlsson och Ronnie Johansson
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Examensceremoni för Volvosteget
Fredagen 25 okt var sista utbild-

ningsdagen för den första kullen 

Volvostegselever. Under förmid-

dagen hölls en avslutningsceremoni 

i Arena Skövde där platschef Jens 

Holtinger tackade eleverna för de-

ras insats och delade ut certifi kat. 

Nästa kull Volvostegselever börjar 
sin utbildning under v 45. Projektet 
pågår under tre år. Utbildningen är 
betald under ett år och den varvas 
med teori och produktionspraktik. 

Kravet för att ansöka är att man 
har godkänd och avslutad gymnasie-

utbildning, är arbetslös och att man 
är under 25 år.

Syftet är att Volvo vill utbilda 
folk till indus trin. Men ingen är dock 
lovad anställning. 

Bearbetningsgruppen

Monteringsgruppen

Gjuterigruppen

IF Metall önskar er alla lycka till i framtiden!
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– Vi är ju bara inhyrda
Det inhyrande företaget berömmer 

oss i mängd, de säger till och med 

att de absolut inte skulle klara sig 

utan oss i monteringslinan…

 
Vi jobbar som svin. Vi jobbar de 
tunga arbetstiderna och vi kommer 
alltid på övertiden på lördagarna. 
Vi lyder chefen på det inhyrande 
företaget och ifrågasätter absolut 
ingenting. Vi är ju bara inhyrda! Vi 
är rättslösa. Vi är inte med i statis-
tiken.

Vi är aldrig sjuka. Vi vågar inte 
engagera oss fackligt. Vi vågar inte 
be om ledigt. Vi vågar inte studera. 
Vi är en hög procent av det totala an-
talet jobbare här i denna montering. 
Men vi är även ett utomordentligt 
exempel på en personalpolitik och 
ett lagom modernt borgerligt tänk i 
storföretag av idag.

– Det hade man inte hört om detta 
stora företag innan säger en montör 
som vill vara anonym. Vi hade ju 
hört att ”alla” var trygga här och att 
man bryr sig om sin personal. Vi är 
ju inte deras personal. Vi är ju bara 
inhyrda!

När vi nu har varit här i ca 3 år, 
som bara inhyrda, och våra kompisar 
faktiskt får erbjudande om en ”riktig” 
anställning hos det stora företaget, 
för att de råkar vara i en annan ände 
av fabriken, så får inte vi det.  

Vad ska vi göra ? 

Hur ska vi bete oss ?
Är detta ett svenskt företag tro? 
Ska det behöva vara såhär i 

Sverige?
Vi får inte låna pengar, inte öppna 

mobilabonnemang. För att vi är ju 
bara inhyrda!

Vi har nu sålts mellan fl era olika 
arbetsgivare i bemmaningsbranchen 
under åren, vi har bytt färg och logo-
typ på overallen men ändå varit ut-
hyrd till samma storföretag och gjort 
samma jobb. Vi trodde att företagen 
oftast konkurrerade med varandra. 
Men inte här på orten, här byter man 
personalen med varandra för att 
kunden (Storföretaget) har behov av 
oss. Då slipper de tillsvidare anställa 
oss i bemmaningsföretaget (LAS ).

Men storföretaget vill inte heller 
anställa oss. Vi ska ju vara bara 

inhyrda! De bevisar detta tydligt.  

Nu för tiden kan bemmaningsföre-
tagen t.o.m. bara ha några adresser 
till olika postboxar och kalla det 
ett annat kontor där man kan vara 
anställd. Karusellen med korta 
anställningar fortsätter.  Då kan de 
fl ytta oss vidare till samma bemma-
ningsföretag men med annan postbox 
och vi får en ny anställning. Man kan 
kringå lagen om anställningskydd 
fullt legalt. Men moraliskt då ? Detta 
är politik mina vänner!

Vi är ju bara inhyrda! Men vi ska 
vara tacksamma och med mössan i 
hand, vi har ju jobb.

15 6

AVTALET 

Funderar du på att ta 
en anställning vid ett 
bemanningsföretag eller 
ett uthyrningsföretag? 

Då får du förbereda dig 
på väldigt skiftande villkor. 
Du kan få arbeta med helt 
olika arbetstider, arbets-
kamrater, uppgifter och i
helt olika arbetsmiljöer.

Gå med i facket! 

Vill du veta mer?
Då kan du kontakta ditt fackförbund. 
Alla LO-förbund omfattas av bemanningsavtalet. 

Vill du ha mer information om regler, avtal och annat
 som händer i bemanningsbranschen?

Det finner du på LO:s hemsida:
www.lo.se/bemanningsavtal/

LO har gett ut foldern Är du uthyrd min vän. Du hittar den på www.lo.se.

Jonny Alfredsson

0500-47 53 08  

Nomineringar till uppdrag
Runt årsskiftet kommer valbe-
redningens uppmaningar om 
att lämna in nomineringar till 
uppdragen inom IF Metall Västra 
Skaraborg.

Håll utkik i er brevlåda på era 

arbetsplatser och på avdelningens 
hemsida.

Valberedningen vill trycka lite 
extra på uppdraget som revisor i 
avdelningen, där kommer det att 
saknas namn.

Vill ni ha mer information kan 
ni kontakta valberedningens via 
telefon:

Mikael Borg: 0730-20 88 88
Bodil Andersson: 0733-65 57 62
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Det här är Karl-Åke och han arbetar 

på GJ Maskiner i Falköping. Han 

fyller 62 år nästa år och har länge 

tyckt att han har gjort sin del i 

arbetslivet eftersom han jobbat 

sedan han var 15 år. 

Karl-Åke funderade länge på att ta 
ut pension från 63 år. Men sedan 
tänkte han om. Var det möjligt att 
trappa ned succesivt och att inte 
tappa den sociala kontakten helt. 

Så valet blev efter att tagit fram 
prognoser, att ta ut deltidspension 
från 62 år. Han tar ledigt en dag 
mitt i veckan och tar förtida uttag av 
allmänna pensionen på 25 procent.

– Då ska jag bara vända mig om och 
somna när klockan ringer, i alla fall 
en liten stund säger, säger Karl-Åke 
och ser väldigt nöjd ut.

Många av hans arbetskamrater 
säger: – Fy f..n vad du tänkt bra och 

själv tycker han att det är det fria 
valet som känns bäst. 

Nu hade Karl-Åke tur för han hade en 
arbetsgivare som var positiv till att 
han gick ner i tid, annars så har vårt 
kollektivavtal 2013 stärkt vår rätt 
att ta ut deltidspension.

Karl-Åke, en glad deltidspensionär:

– Jag kunde själv bestämma 
hur jag skulle trappa ner

Fakta – Deltidspension
Hur ansöker jag om deltids-
pension?
Du ska ansöka  skriftligt hos ar-

betsgivaren sex kalendermånader 

innan du vill att deltidspensionen 

ska börja gälla. 

Vad är beaktansvärd störning?
Arbetsgivaren kan inte neka 

deltidspension utan att göra en 

ordentlig bedömning först. 

Om jag inte får deltidspensio-
nen beviljad?
Prata då med din lokala fackliga 

organisation som begär för-

handling med företaget för att 

pröva om arbetsgivaren objektivt 

bedömt om det är möjligt att 

bevilja en deltidspension. En 

sådan förhandling kan vid lokal 

oenighet gå vidare till en central 

förhandling.

Marie Olsson

0500-42 41 73 
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Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Box 84, 541 22 Skövde. Senast den 1 januari 2014 

vill vi ha ditt svar. Priser: 1:a pris, 4 st Trisslotter. 2–3 pris, 2 st Trisslotter.

Namn

Adress        Postadress



God Jul och 
Gott nytt år!


