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En snabbare
återhämtning
har sällan skådats
Äntligen har Sverige fått sin första kvinnliga statsminister och glädjande nog
är det en socialdemokratisk ledare som fått förtroendet att leda landet.
Det sägs att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men med
tanke på att kvinnor fick rätt att delta i demokratiska val 1921 i vårt land,
så har det tagit oss 100 år att få fram vår första kvinnliga statschef. Något
som våra nordiska grannländer haft i många år. Så här är vi ju inget föregångsland direkt.
Nu när glastaket krossat känns det som det mest naturliga i världen,
även om man kanske önskat Magdalena Andersson en lite smidigare start
utan en massa drama med budgetbråk och ministerskandaler. Jag kan
tänka mig att det tänds hopp hos ett flertal unga tjejer och äldre kvinnor
också för den delen, vars ambitioner grusats av gamla invanda patriarkala
strukturer. Men däremot betyder det inte att allt är guld och gröna skogar,
eller att könsdiskrimineringar är förpassade till historien. Vi måste såklart
fortsätta med det viktiga jämställdhetsarbetet och påminna varandra om,
att tänka på hur vi tilltalar och beter oss emot varandra, beroende om det
är en kvinnlig eller manlig kollega eller chef. Men även att arbeta bort
orättvisor, både i samhället och i arbetslivet som enbart handlar om du är
kvinna eller man.
Nu lackar det mot jul igen och vi kan snart se fram emot ett nytt år som förhoppningsvis blir något bättre än de senaste. Visserligen med vetskapen
om att en ny variant av coronaviruset, omikron rapporteras ha nått landet,
men vi kan väl ändå hoppas att våra vacciner som majoriteten fått klarar
att hålla sjuk- och dödstalen på ett minimum denna gång. Även om vi ser
en markant ökning av smittspridningen och även bland våra kamrater
runt om i företaget, så är det helt klart skillnad mot den första vågen då
betydligt fler insjuknade så pass allvarligt att de behövde uppsöka sjukvård.
Vilket år vi haft ändå. En snabbare återhämtning än den efter pandemin har
sällan skådats. Även om den kom av sig lite på slutet på grund av materialbrister och logistikproblem, som ingen av oss kan påverka, så visar det
vilken potential vi har. Inget av detta hade varit möjligt utan alla som
kämpat dag och natt i produktionen, de som inte suttit hemma vid matbordet med sina laptops. De som trots oron för smittan, gått till jobbet,
dragit på sig munskyddet och ställt sig på balans. Det ska vi aldrig sluta
påminna direktörerna om, som ständigt ifrågasätter produktionen. Behovet av facklig närvaro har aldrig varit tydligare.
Innan det är dags att sammanfatta årets fackliga verksamheter i vår
årsberättelse som ska ut i januari så gör vi ett litet avbrott och tar julledigt.
Därmed passar jag på att önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Michael Blohm
Chefredaktör
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Löneförhandlingarna
har kommit igång
■ Den 25 november gick startskottet för våra
koncernövergripande löneförhandlingar, berättar Adrian Avdullahu, som är nyvald ordförande för IF Metalls koncernutskott på
Volvo Cars.
– Nu är vi igång! Vi har vi lämnat över en
kravlista på löneökningar och villkorsförbättringar som är koncernövergripande för
Torslanda- och Olofströmsfabriken.
– Företagsledningen har givetvis också
ställt ett antal krav som de vill få igenom till
nästa års avtal. Vi hoppas ha ett underlag
för vidare lokala förhandlingar på plats
ganska snart och målet är som vanligt att ha
ett ha ett löneavtal som ger reallöneökningar och villkorsförbättringar för IF Metalls
medlemmar, klart i början av nästa år.

Prisjustering
efter årsskiftet
■ Verkstadsklubben är ägare till sex stugor
i det vackra sommarparadiset Gullholmsbaden, som medlemmar i Volvo Car Verkstadsklubb kan hyra till mycket konkurrenskraftiga priser.
Från och med den 1 januari har klubben
gjort en liten prisjustering för stuguthyrningen på Gullholmsbaden. Om du går i tankarna på att hyra så kan du passa på att boka
fram till årsskiftet innan de nya priserna träder ikraft.
Vecka under högsäsong
(v.25–33)
Övriga veckor
Helg
Dygn

4 900 kronor
3 300 kronor
1 100 kronor
600 kronor

Näringslivet oroliga för SD-samarbete
– ett hot mot arbetslinjen
Tankesmedjan Timbro, som finansieras av Svenskt Näringsliv, kritiserar moderatledaren Ulf Kristersson efter SD:s så kallade budgetseger. Det är den gamla devisen
”hungriga lejon jagar bäst”. En för
generös a-kassa är ett hot mot
den borgerliga arbetslinjen.
Efter år av käbbel om fackföreningarnas skadliga inflytande över arbetsmarknaden som hindrar arbetsgivarna
att göra precis som de vill, så har
Timbro (som är en slags reträttplats
för ultraliberala akademiker och före
detta MUF-ordföranden som förmodligen aldrig haft en riktig anställning),
tillfälligt bytt fokus och ifrågasätter
plötsligt vågmästarnas roll inom
svensk politik.
Stramare bidragspolitik
Även Timbro inser nu att det kanske
inte är så lyckat att deras facklig-politiska motsvarighet, moderaterna sätter
sig i knät på nationalisterna längst ut
på högerflanken och viker ner sig i
förhandlingar om borgerliga ekonomiska reformer.
Men detta ska knappast misstolkas
som omtanke eller av några moraliska
eller ideologiska skäl. Utan oron baseras snarare på rent ekonomiska kalkyler och att inflytandet från SD hotar
att utarma arbetslinjen som de vurmar
så mycket för.

Timbos VD, Benjamin Dousa.

Timbros VD, Benjamin Dousa medger i en intervju med Dagens Nyheter
att han har väl egentligen inte något
emot samarbetet i sig, men är en stark
förespråkare för en stramare bidragspolitik och tycker att moderatledaren
Kristersson, ska ge liberalerna mer inflytande för att jämna ut balansen i
förhandlingarna.
”Minskar drivkraften”
I en rapport som Timbro presenterar
har de granskat vilka förslag för akassan riksdagspartierna har lagt
under perioden 2015–2022, samt beräknat hur stor effekt det hade haft på
sysselsättningen i Sverige. Rapporten

slår fast att moderaterna är bäst för att
få fler i arbete och att Sverigedemokraterna är sämst i deras rankning utifrån att de vill sänka a-kassan minst
av högerpartierna. De menar att en
”generös a-kassa” minskar drivkraften
att söka jobb.
– Det är klassisk borgerlig politik
som riskerar att utarmas om Sverigedemokraterna får för stort inflytande.
Om SD inte lägger om sin ekonomiska
politik så finns det ett direkt hot mot
arbetslinjen, säger Timbros VD Benjamin Dousa till DN.

Glöm inte använda ditt friskvårdsbidrag!
■ En av våra framförhandlade löneförmåner är att vi har ett friskvårdsbidrag upp till 2 500 kronor som betalas av företaget och som administreras via den digitala portalen epassi.
Friskvårdsbidraget gäller per kalenderår och kan inte sparas, utan
fryser inne om du inte nyttjat det
innan den siste december.

Så passa på att använda dessa avsatta pengar för att styrketräna eller
till andra må-bra-aktiviteter som
massage eller liknande.
Om du redan har använt ditt friskvårdsbidrag kan det vara skönt att
veta att den 1 januari är det nya friska pengar på ditt friskvårdskonto.

3

Förbättringar i vårt för
Ändringen är tidsbegränsad och gäller retroaktivt för försäkringsfall som
inträffar från och med den 1 mars
2021 till och med den 30 september 2021. Så ni som har haft
graviditetspenning under
den här perioden kan gå in
på AFA Försäkring och söka
AGS som gör att ni kommer att
få 10 procent extra i månaden.
LO och Svenskt Näringsliv är
överens om att överväga behovet av
en förlängning av överenskommelsen
även efter den 30 september beroende
på utvecklingen av smittspridningen
och Socialstyrelsens fortsatta bedömning gällande risken för gravida och
skadlig exponering avseende Covid19.

Som medlem i IF Metall och Volvo
Car Verkstadsklubb har du ett bra
försäkringsskydd, men det är
mycket att hålla ordning på under
dessa oroliga pandemitider och
det sker ständigt förändringar och
som det kan vara bra att veta om,
berättar Ace Ivanovski som är försäkringsansvarig.
■ Folksam utökar överfallsskyddet
i hemförsäkringen.
Detta gäller när en gärningsman och
ett brottsoffer omfattas av samma
hemförsäkring. Det omfattar akuta
merkostnader samt överfallsersättning
vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning.
Ersättningen är för merkostnader
som uppstår när man tvingas lämna
sitt gemensamma hem och ordna med
ett nytt boende. Exempel är resor till
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kvinnojour, annat akut boende,
mat, kläder, telefonkort, hygienartiklar
och dylikt. Ersättning lämnas med
max 15 000 kronor i högst 3 månader
och en polisanmälan och underlag för
kostnader måste kunna uppvisas på
begäran.
Ersättningen ska ses som ett komplement till det stöd som kan fås från
samhället. Möjlighet finns till tio kontakter med psykolog samt resor och
eventuell tolk till besöket. Förlängd
preskription till minderåriga. Vid enskilda skadehändelser finns ett engångsbelopp på 30 000 kronor efter lagakraftvunnen dom.
■ AGS-ersättning vid graviditetspenning
på grund av risk för Covid-19-smitta.
Mot bakgrund av den extraordinära
situationen med pågående smittspridning av Covid-19 och Socialstyrelsens
bedömning, att kvinnor som får Covid19-infektion under den senare delen
av graviditeten löper förhöjd risk att
föda för tidigt, är LO och Svenskt Näringsliv överens om att införa en tidsbegränsad ändring i villkoren för AGS.

■ Skydda din SGI!
Du som har varit sjukskriven en lång
period kan få ett brev från Försäkringskassan där dom säger att dom
har beslutat om att du inte får någon
sjukpenning. Det som är viktigt att
göra då är att kontakta din klubb eller
fackombud för att få hjälp med ditt
ärende. Om du inte får sjukpenning
från Försäkringskassan behöver du
skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för att kunna få sjukpenning igen någon annan gång. Det finns
två sätt att göra detta på:
1. Kontakta din arbetsgivare och
meddela att du inte är sjukskriven
längre och börja arbeta i samma omfattning som tidigare första vardagen
efter din sista dag med sjukpenning.
2. Anmäl dig som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen och aktivt börja
söka arbete och vara beredd att ta ett
arbete som motsvarar hela din tidigare
arbetstid.
■ Tillfälliga Corona-regler upphörde
1 oktober!
Från och med 1 oktober upphörde
flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det

säkringsskydd
gäller bland annat ersättning för kager inte rätt till ersättning för hemrerens, riskgruppsersättning och ersättsor med till exempel ambulansflyg.
ning för sjuklönekostnader. E-tjänsDärför är det viktigt att du har en priterna ligger dock kvar för att du ska
vat reseförsäkring. Inom Norden finns
kunna söka ersättning i efterhand för
det ett speciellt avtal som i vissa fall
dagar före 1 oktober 2021.
täcker extra utgifter för hemresor.
Regeringen tar även bort undanta– I somras insjuknade en kollegas
get som gällt för läkarintyg. Det
familjemedlemmar i Covid-19 när
innebär att du som är anställd
de befann sig i ett land utanför
kommer behöva visa läkarinEU. De var tvungna att upptyg för din arbetsgivare
söka vård på det lokala
dag 8 i sjuklöneperioden
sjukhuset och min kollega
och för Försäkringskassan
flög dit eftersom en av fadag 15 när du ansöker om
miljemedlemmarna blev
sjukpenning. Detta gäller om
allvarligt sjuk, berättar Ace.
din första sjukdag är efter den
– Sjukhuset som hen befann
Ace Ivanovski
27 september 2021.
sig på var gammalt, slitet och
Arbetssökande, egenföretagare och
saknade modern utrustning. Det var
behovsanställda ansöker om sjukpenförst då det slog honom hur ”hemmaning direkt från Försäkringskassan
blinda” vi är i Sverige och vi tar den
och ska inkomma med läkarintyg i
fantastiskt vård vi har för givet.
samband med ansökan från och med
– Då startade en lång process för att
dag 8.
försöka få hem familjemedlemmen för
Det innebär också att det kommer
att ge hen en bättre chans att klara sig.
krävas läkarintyg från första dagen vid
Via vår hemförsäkring (beroende vilansökan om smittbärarpenning.
ket bolag och villkor) har vi en ReseDet kommer också att krävas intyg
försäkring som ordnade med ambulfrån sjuksköterska eller läkare från
anstransport till flygplatsen och sen
dag 8 i barnets sjukperiod när du anambulansflyg till Sverige. Det här kossöker om ersättning för vård av barn.
tar väldigt mycket pengar men det är
en kostnad försäkringsbolaget tog.
■ En reseförsäkring kan vara
Och det är just därför som det är vällivsavgörande!
digt viktigt att ha en försäkring när väl
Det är många som reser utomlands på
saker och ting händer, inte när det väl
semester och ledigheter, för att sola
har hänt.
och bada, eller för att besöka släkt och
Är du rätt försäkrad? Är din familj
vänner i hemlandet. Men även här är
rätt försäkrade? Om du inte vet svaren
risken stor att man skadar sig eller
på frågorna så är vårt råd att du
blir sjuk och behöver uppsöka vård.
tar kontakt med den FörsäkInom EU så är det viktigt att man har
ringsansvariga i din Gruppstyett EU-kort med sig som ger dig rätt
relse och går igenom ditt förtill sjuk- och tandvård som inte kan
säkringsskydd!
vänta tills du kommer tillbaka till Sverige.
Med det menas inte bara akutvård,
utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas
provtagningar och medicinska
kontroller. Men
EU-kortet

Varför betala extra för
något som ingår i
medlemsavgiften?
■ Insurello är ett företag som är väldigt aktiva på sociala medier och gör reklam för att
dom hjälper dig att driva skadeståndsärenden om du har skadat dig. Insurello kommer
förmodligen att tala om för dig hur du ska
göra för att söka ersättningar men du får
göra allt jobb själv. När ersättningarna
sedan ska regleras så kommer Insurello
kräva dig på 25 procent av det beloppet du
har fått.
Kom ihåg att inget är gratis när ett företag
är inblandat! Men som medlem i IF Metall
och Volvo Car Verkstadsklubb hjälper vi dig
utan någon extra kostnad. Klubbens försäkringsansvariga driver ditt ärende och alla ersättningar som utgår är dina pengar.

Företaget betalar
tillbaka AFA självrisk
■ När man skadar sig på jobbet och ansöker
om ersättning från AFA så finns det en självrisk på 500 kronor. Har du haft utgifter över
500 kronor så kontaktar du People Direct
och gör ett ärende. Skicka in ersättningsbeslut från AFA så betalar företaget tillbaka
självrisken på 500 kronor på nästkommande
lön, dock så får man betala inkomstskatt på
det.
På lönespecen redovisas utbetalningen lydande: 4844 ersättning
självrisk vid arbetsskada.
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Undvik bränder i jul
Juletid är de levande ljusens och
mysbrasornas högtid. Men också
perioden då vi har flest bränder.
Levande ljus, el- och batteribränder samt glömd spis toppar statistiken över orsaker till att det börjar brinna i hemmet. Det är lättare
att förebygga branden än att
släcka den.
Därför har vi samlat några enkla tips
på vad du själv kan gör för att förebygga vanliga brandorsaker och skydda ditt hem från brand.
Det allra viktigaste först:
■ En brandvarnare är en billig försäkring – vi rekommenderar minst en per
våning, helst en per 60 kvadratmeter
och en intill varje sovrum.
■ Se till att alltid ha minst en pulversläckare i bostaden – vi rekommenderar en på sex kilo.
■ En brandfilt är ett bra komplement
till brandsläckare – då kan du kväva
mindre bränder i kläder, möbler och
på spisen.
Det finns mycket som du själv kan
tänka på för att minska risken för att
en brand startar. Här kommer några
av de vanligaste brandorsakerna, samt
Brandskyddsföreningens och våra tips
på hur du undviker dem bäst.
Brand kopplat till spisen – 3 tips
Spisbränder blir allt vanligare och står
numera för en tredjedel av alla insatser från räddningstjänsten.
Att tänka på vid spisbrand:
■ Rengöra spisfläkten från fett och
smuts med jämna mellanrum för att
undvika att fettrester i fläktkanalen
antänds.
■ Ha alltid uppsikt över spis och ugn
när du tillagar mat på hög värme. En
vanlig orsak till brand är torrkokning.
■ Installera en spistimer eller en spisvakt som automatiskt stänger av spisen innan en brandfarlig situation uppstår.
Om det trots allt skulle börja brinna:
■ Släck brinnande matfett med ett
lock eller en plåt.
■ Försök aldrig släcka en sådan brand
med vatten.
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■ Dra undan kastrullen och stäng av
plattan.
■ Låt stå en stund så minskar risken
att branden tar sig igen.
Observera!
Om du häller vatten i en brinnande
kastrull börjar vattnet koka och förvandlas omedelbart till ett stort moln
av het ånga. Om det är olja eller fett
som brinner river ångan med sig den
brinnande oljan och kastar i väg den
åt alla håll. Då sprids branden snabbt i
hela köket och du själv kan få svåra
brännskador.
Eldning i eldstad, kamin eller
öppen spis – 11 tips
Öppna spisar är till för trivseleldning.
Kaminer är lämpliga om du vill ha
mycket värme snabbt och för tillfällig
eldning under korta perioder. Eldstäder, till exempel kakelugnar, är bra om
du vill ha värme under lång tid.
■ Tänk på att endast använda din eldstad/öppen spis till vad den är avsedd
för. Vissa är endast till för trivseleldning och kan, om den används för
uppvärmning, orsaka brand.
■ Elda därför inte för mycket och för
länge. Elda inte mer än max 3 kilo ved
i timmen.
■ Om du eldar med ved måste den
vara riktigt torr. Fuktig ved avger tjära
som fastnar i skorsten och kamin.
Även pellets och briketter ska vara ordentligt torra.
■ Tilluftskanalen ska ge tillräcklig
luftmängd i förhållande till förbränningen.

■ Stäng inte spjäll innan elden slocknat. Röken är farlig och kan vara dödlig.
■ En tumregel är att inte elda mer än
3–4 timmar i sträck och att låta eldstaden vila lika länge som du eldat innan
du eldar igen.
■ Av miljöskäl får du inte elda sopor,
impregnerat eller målat virke. Skadliga partiklar kan skada både natur,
rökkanaler och dig själv. Elda endast
med torr och ren ved.
■ Eldstäder ska sotas och regelbundet
kontrolleras av fackman för att se till
att inte skador uppstått och måste enligt lag rengöras med jämna mellanrum Golvytan under eldstaden måste
vara av brandhärdigt material.
■ Golvytan under eldstaden måste
vara av brandhärdigt material.
■ Töm alltid aska i en plåthink med ett
tättslutande lock. Askan kan vara
varm flera dygn efter eldning och därför orsaka brand om den läggs i plasthink eller pappers- eller plastpåse.
■ Ett bra tillbehör är att se till att ha
en rökgastermometer. Med den kan du
kontrollera att rökgastemperaturen
inte överstiger den deklarerade temperaturklassen för din skorsten. De
flesta stålrörsskorstenar är godkända
för en maximal rökgastemperatur på
450 °C.
Levande ljus – 8 tips
■ Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
■ Använd stearinljus med en veke
som slutar innan ljuset brunnit ut.
■ Använd ljusstakar av icke brännbart
material.
■ Dekorera ljusstaken med icke
brännbart material.
■ Ställ tända ljus på säkert avstånd
från gardiner och inredning som lätt
kan ta eld.
■ Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.
■ Se till att det finns brandvarnare,
brandfilt och pulversläckare i hemmet.
■ Ha alltid uppsikt över levande ljus
och marschaller. Tips! Marschaller kan
få grannar att tro det brinner hos dig
och då larma räddningstjänsten i onödan.

Kim Jensen, VK-ombud på Volvo Car Verkstadsklubb.

Fullt helgskift planeras
först mot vecka 26
Efter flera år av stora övertidsuttag i både kaross- och målerifabriken och med segdragna diskussioner om nya arbetstidsformer samt
förlängda nattskift så landade vi i
beslutet om att starta ett helgskift
från och med januari 2022.
– Det verkar dock dröja fram till
semestern innan allt är på plats,
då företaget hela tiden justerar
ner behovet, berättar Kim Jensen
från Volvo Car Verkstadsklubb.
Medarbetarna i A/B-fabriken har varit
hårdast drabbade av de ständiga övertiderna och situationen blev ohållbar i
längden. Till slut fick man ta hjälp av
Lernia.
Justerat siffrorna
– Redan när vi förhandlade om vårt
arbetstidsavtal för VCT påtalade vi att
det behövs fler arbetade timmar för

att både ta hand om de ökande volymerna, men även på grund av att utrustningarna i dagsläget inte levererar
som det är tänkt.
Företaget menade först att behovet
motsvarar cirka 200 medarbetare i TA
och ett 50-tal i TB. Men allt efter som
tiden har gått har företaget justerat
siffrorna över hur många som skall
starta på helgskiftet efter den första
januari 2022.
– Nu säger de istället att behovet är
runt hälften av det man tidigare kommunicerat, men beräknar att vara fullt
bemannade fram emot vecka 26 nästa
år.
Många besvikna
– Det har även varit en del diskussioner ute i verksamheterna angående
hur rekryteringsprocessen gått till.
Klubben har haft en dialog med ansvariga från företaget som hänvisar till
samma kriterier som vid nyanställ-

ningar. Men även att de premierar
längre anställningstid och god närvaro.
Det är ganska många sökande som
har hört av sig, som varit besvikna
över att de inte fått den möjligheten
trots lång anställningstid och god närvaro. Att det skett favoriseringar och
kompisrekryteringar när cheferna
varit ansvariga för att skicka vidare
ansökningarna.
Kim Jensen är kritisk till hur företaget hanterat ansökningarna i detta fallet.
– För att slippa en massa spekulationer och skitsnack så borde företaget
annonsera och ta in ansökningar via
företagets intranät. Då fyller du i en
intresseanmälan och inväntar ett svar
från personen som är ansvarig för att
sköta detta helt enkelt. Ju färre inblandade desto bättre, när det gäller
denna typen av frågor.
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Tio vinnare i
årets fototävling
Fördelaren säger grattis till tio vinnare i årets fototävling ”bästa sommarminnet”. Vinnarna belönas med ett superpresentkort på 500 kronor att
sätta sprätt på lagom till julhandeln. Vi tackar för alla fina och somriga
bidrag och ser redan fram emot nästa sommar.

De vann höstens
konstutlottning
Den 29 november var det utlottning av 13 konstverk i Volvo
Verkstadsklubbs konstförening. Grattis till vinnarna som
redovisas här nedan.
Om du är intresserad av att bli
medlem och delta i kommande utlottningar så hittar du mer information om hur du anmäler, via
länken längst ner på vår startsida.
Konstvinnare
Medl.nr.
Namn
145
Kim Mällbin
107
Antonio Sanchez
187
Mikael Strömberg
237
Ulf Mobacken
69
Toni Koutonen
16
Jens Fransson
212
Veronica Rosén
243
Öyvind Sohlberg
89
Thomas Splieth
195
Marie Stenquist
133
Sasa Partalo
23
Mikael Hansson
155
Bo Sjöblom
Presentkort vanns av
52
Gustav Jönsson Engbusk
152
Tero Siponen
123
Maria Wikström

Fördelaren
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God Jul
och ett Gott Nytt År
önskar Volvo Car
Verkstadsklubb och
Utbildningskommittén
alla medlemmar!
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