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Styrelsens arbetsutskott: Mikael Johansson, Joakim Rylin, Leonardo Cañas, Daniel Lazic, 

Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Fredrick Carlsson.  

Förhandlare: Mikael Johansson, Leonardo Cañas, Daniel Lazic, Joakim Rylin, Jenny Ilke 

Hjelm, Fredrik Jonasson och Fredrick Carlsson. 

Förhandlarersättare: Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen 

Victor, Anders Svensson och Tomas Nilsson. 

Huvudskyddsombud MB/MC/OLO: Fredrick Carlsson 

Huvudskyddsombud SIM: Daniel Hag Bisak 

Studieorganisatör: Leine Johansson 

Under året som gått har styrelsen haft 18 protokollförda möten. Verkstadsklubben har haft 1 

klubbmöte. Medlemsantalet vid årets slut var 1891 st. 

 

GRUPPORGANISATIONER 

Inom verkstadsklubben har det under året funnits tre grupporganisationer. Det har varit Press & 

kaross samt Måleriet, Montering och OLO. Dessa grupporganisationer har bl. a till uppgift att 

handlägga den förhandlingsverksamhet som klubbstyrelsen beslutar om. Beträffande gruppernas 

verksamhet hänvisas till deras egna verksamhetsberättelser. 

SIM (Scania Industrials Maintenance) går fortsatt direkt under verkstadsklubben med Daniel 

Hag Bisak som huvudskyddsombud för SIM. 

 

FÖRHANDLINGSARBETET UNDER ÅRET 

 

Arbetstidsförhandlingar 

Med anledning av pandemin och efter företagsläkarens inrådan gjordes avsteg i arbetstiderna i 

syfte att minska kontakterna mellan skiften. På MB drogs dock detta tillbaka då man såg att 

effekten till viss del blev den motsatta. 

Det har varit två förhandlingar om brott mot övertidsreglerna. 

 

Personalrapport 

Antalet personärenden är fortsatt högt. Det rör sig bland annat om disciplinärenden, sexuella 

kränkningar och ärenden med psykisk ohälsa. Verkstadsklubben har hjälpt medlemmar i kontakt 

med försäkringskassan, tex vid utförsäkring samt i rehabärenden. 

                                                           

  



Koncernförhandlingar 

Under våren förhandlades det fram ett permitteringsavtal med grund i det statliga stödet för 

korttidspermitteringar med anledning av Covid-19. Avtalet innebar en minskning av arbetstiden 

med 60%, med ett löneavdrag på 7,5%. 

Den lokala lönerevisionen inleddes i slutet av året. 

 

Övriga förhandlingar 

I slutet av året blev förhandlingen om lönesystemets VO4 (logistikarbete) klar. Resultatet 

innebar att man ökade stegen i lönesystemet för logistikarbete med 315 kronor för nivå 1–3 och 

med 415 kronor för nivå 4-6. 

 

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN 

Kommittén har bestått av: Ulf Aldebert, Joakim Johansson, Matthias Pettersson, Tobias 

Engström, Jeff Sabel, Joakim Rylin och Sami Durmishi. 

Pandemin har ju speglat hela verksamheten, med att vi inte kan syssla med uppsökeri och 

stängda avdelningar. Men vi har varit behjälpliga vid smittbärare peng och karensavdrag. 

Samverkan startades upp med digital rådgivning, med Folksam stationerad i Jönköping. Tyvärr 

kom inte medlemmarna som var inbokade på möte, i den utsträckning som vi ville. 

Sedan utvecklade sig pandemin så att vi inte kunde gå runt med uppsökeri, så vi fick stoppa all 

samverkan. Detta upphörde i juni månad. Samtidigt stoppades all försäkringsutbildning och 

började med en uppstart digitalt. Alla större försäkringsutbildningar och försäkringsträffar med 

avd 38 pausades. Vi har fått lösa alla försäkringsärende enskilt och med digital uppkoppling. 

Det har varit ett antal allvarliga arbetsskador, arbetssjukdomar som vi hjälpt medlemmarna med. 

Det har varit 3 ärende med hel sjukersättning där vi varit delaktiga och hjälpt till med helheten 

inom försäkringar och hämtat in försäkringsersättningar till medlemmarna som är drabbade. Det 

är pengar som de har missat sedan tidigare pga sina skador. Vi har även hjälp 

personalavdelningen med att handlägga dessa ärende rätt. 

Halkolyckorna överraskade ju alla och fick hanteras på varje avdelning när snö och halka kom 

plötsligt. 

Vi är alltid representerade vid introduktion för nyanställda. 

Vi fortsätter vårat arbete och hoppas på att vi kan starta upp Samverkan igen. 

 

STUDIEKOMMITTÈN 

 

Året 2020 präglades av corona och social distansiering. Efter den första chocken satte IF Metall 

igång med distansutbildning för att kunna ge medlemmar utbildning trots pandemi och 

restriktioner. Maj började det smått komma igång och öka mer under hösten. De som gått 

grunden Agera 1 o 2 fick erbjudande om att avsluta sin Agera 3 i november via distans. 2021 

planerades att första halvåret måste vi ställa om alla utbildning till digitalt vilket också gjordes 

ganska snabbt och kunde erbjudas klubbar runtom i Sverige. 

Vi har som klubb deltagit på digital studiekonferens med avdelningen för att få mer information 

kring hanteringen av utbildningar under pandemin och hur det ser ut och vad vi kan göra. 

Avdelningen har också haft medlemsdagar med Försäkring, avtal och arbetsmiljö som vi kört 

tidigare på Scania. Dessa har nu erbjudits via distans. 



Anmäl er gärna till digitalutbildning då den får bra betyg av deltagarna och många vill att vi 

alltid ska ha detta som alternativ då det är lite enklare för de som försöker få ihop sitt livspussel. 

 

ARBETSMILJÖ/SKYDDSOMBUD 

Vi har under året haft 35 till 38 lokala skyddsombud, 1huvudskyddsombud och 1 vice huvud-

skyddsombud för MB/MC/OLO. Samt 3 lokala Huvudskyddsombud för MB/MC/OLO .   

Antalet anmälda olycksfall på MB/MC som ledde till frånvaro var 16 stycken under 2020 vilket 

är en stor minskning mot 2019 31st. OLOs antal anmälda med frånvaro är 8 stycken under 2020 

vilket är samma antal som under 2019. 

Anmälda olycksfall utan frånvaro visar en minskning  på MB/MC. Antalet anmälda var 233  

stycken 2020 jämfört med 317 stycken 2019. OLOs anmälda ligger på 56 stycken 2020 vilket är 

en minskning mot 60 stycken 2019. 

Antalet anmälda arbetssjukdomar låg på 13 stycken under 2020 vilket är en minskning mot 22 

stycken 2019 för MB/MC. OLOs anmälda arbetssjukdomar 2020 var 3 st det var samma antal 

som 2019 då anmäldes också 3 st. 

Detta år har varit väldigt annorlunda då skyddsombuden och skyddsorganisationen har jobbat 

väldigt mycket med covid-19. Gjort riskbedömningar och medverkar i avstämning/arbetsgrupp-

smöten kopplat till covid-19. 

I övrigt har skyddsombuden varit delaktiga i olika projekt, jobbat med det systematiska arbets-

miljöarbetet. Skyddsombuden har deltagit i månadsmöten, arbetsmiljöuppföljningar, arbetsmiljö 

ronder, arbetsmiljögrupper, arbetsmiljökommitté och central arbetsmiljökommitté. 

 

ÖVRIGT 

 

Verkstadsklubben har under året gjort en hel del anpassningar av sitt arbete till följd av Covid19-

pandemin. Bland annat har kontaktombudsmöten ställts in och frågor har istället tagits i realtid 

inom respektive grupporganisation. I början av pandemin drogs antalet närvarande ledamöter på 

klubbstyrelsemötena ner till att endast omfatta ordinarie ledamöter samt en ersättare. Senare gick 

man över till digitala möten istället. De förtroendevalda som kan arbeta hemifrån har uppmanats 

att göra det under de perioder då det varit mest smittspridning. Klubbexpeditionen har dock varit 

bemannad och de som arbetat på distans har naturligtvis kunnat nås på telefon. Med anledning av 

smittoläget ställdes nomineringsmötet in och nominering skedde direkt till valberedningen. 

 

 

  



SLUTORD  

Då lägger vi återigen ett år till handlingarna. 2020 var inget vanligt år, det var året som lamslog 

en hel värld med en pandemi som ingen kunde tro att det skulle slå så hårt på våra samhällen. Ett 

virus som gick som en löpeld över våra länder med många smittade, många döda och länder som 

stängde ner. Konsekvenser som innebar att många blev av med sina arbeten, samhällen som 

stängde ner, fruktansvärt. 

Perspektivet till det som hände och det som jag skriver känns litet i sammanhanget. Vi fick tidiga 

signaler på Scania och vi satte oss i möten kring situationen, även om vi hade en hög 

orderingång så blev det svårare att hålla igång produktionen när nu många underleverantörer 

tvingades att stanna sin produktion. 

När regeringen tog fram stödpaket till företag som blivit drabbade kunde vi förhandla fram ett 

korttidspermitteringsavtal som bidrog till att vi kunde behålla våra arbeten och vara hemma 

under våren. När vi kom tillbaka och kunde köra igång produktionen igen gjorde vi det på ett så 

säkert sätt som möjligt, med att ändra skifttiderna tillfälligt, riskanalysera våra arbetsplatser mm, 

allt för att vi på ett säkert sätt skulle kunna hålla igång produktionen. 

Givetvis har det varit mycket oro och många synpunkter kring detta, men vi har hela tiden följt 

folkhälsomyndighetens rekommendationer av att vid minsta symtom ska du vara hemma och 

dom som kan ska arbeta hemifrån. 

Vi har under detta år försökt att hålla igång vår fackliga organisation så gott vi kunnat på alla 

verksamhetsområden. Det har inneburit att vi har fått ställa om vårt arbetssätt under detta år och 

haft det mesta digitalt. Vi fick ställa in vårt nomineringsmöte och istället körde vi 

nomineringsförfarande till valberedningen, men jag tycker ändå under dessa omständigheter att 

vi klarat att upprätthålla en facklig närvaro. 

Nu får vi hoppas att pandemin försvinner så vi kan återgå till en normal vardag och kan träffa 

våra nära och kära igen! 

Jag får för styrelsens vägnar tacka för ett gott samarbete under året 

 

Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson 
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