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Uppsägningstider.  Vad säger lagen ! 
Vi har fått en hel del frågor om vad som gäller med 
uppsägningstider och därför vill vi här reda ut vad som 
gäller: 
 
När ett företag skall säga upp personer enligt LAS, är 
det avgörande vilken uppsägningstid man som individ 
har.  
 
Vilken regel som gäller är beroende på om man har 
blivit anställd före eller efter 1997.  
 

Anställd före 1997 gäller följande uppsägningstid: 
• 2 mån om man fyllt 25 år 
• 3 mån om man fyllt 30 år 
• 4 mån om man fyllt 35 år 
• 5 mån om man fyllt 40 år 
• 6 mån om man fyllt 45 år 
 

Anställd efter 1/1 1997 gäller följande uppsägningstid: 
• 1 mån om anställningstiden är mindre än 2 år 
• 2 mån om anställningstiden är mellan 2 och 4 år  
• 3 mån om anställningstiden är mellan 4 och 6 år  
• 4 mån om anställningstiden är mellan 6 och 8 år  
• 5 mån om anställningstiden är mellan 8 och 10 år  
• 6 mån om anställningstiden är över 10 år 
 

Anställningstid är sammanlagd anställningstid 

KLUBB MÖTE 
Torsdagen den 25 Augusti  
Folket hus C-sal kl 17.30 

 
 

På dagordningen  
 
 - Aktuell lägesinformation  
 

Alla välkomna 
 

Avd 9 Metall  Fisketävling 
Metall avd 9 har fisketävling och tipspromenad för  
familjen vid Kedjeåsen (mellan Hällefors och Karlskoga)  

 

Söndagen den 28 augusti  
kl 10-15. 

 

Metall  bjuder på korv och dricka. 
Tillgång till båtar finns för den som inte vill fiska från 
land. Schema/teckningslista för lån av båtar kommer 
att finnas vid båtbryggan.  OBS! Medtag flytväst. 
 

Vägbeskrivning:  
Vid Kedjeåsen (ca en mil söder Loka) kör in på väg 
mot Hållsjöhyttan. Följ denna ca 500 meter och Ni är 
framme. 
 

Anmälan görs till Metall i Karlskoga tel 0586-721180, 
senast Fredag den 19 augusti 

Tjuvfiskare ertappade i Agsjön 
Tjuvfiskare har återigen varit framme och försökt fått 
tag i kräftor. Polisanmälan har gjorts.   
Företagets policy är att polisanmäla alla stölder och 
det gäller även tjuvfiske.  
Allt fiske avseende fisk och kräftor i företagets vatten 
är de anställdas fiske att utnyttja enligt de regler som 
fastställts av Personalföreningen.  

Hjälp oss att hålla ordning på detta 
Det är samtliga anställdas rätt vi är ute efter. 

Semesterlön 
Under semestermånaden har man sin ordinarie lön 
samt ett semestertillägg  
Det semestertillägget består av 2 delar, och summan 
av tilläggen är din semesterlön och som skall delas 
med antalet semesterdagar som man har,   
 

• Tillägg 1:  
 0,8% av din månadslön för varje dag du har 
semester. 

 

• Tillägg 2 : 
 0,5% av dina OB och övriga ersättningar som du 
tjänade in under intjänandeåret (040401-050331).  

 
Fortfarande har vi ett stort antal personer som väntar 
på retroaktiva löner på grund av 
arbetsvärderingsförändringarna,  

Retroaktiva löner 
Fortfarande har vi ett stort antal personer som väntar 
på sina retroaktiva löner på grund av förändringarna 
som varit med arbetsvärderingarna. 
 
Det handlar om mellan 0 och 500 kr i månaden och är 
beroende på vilken befattning man upprätthåller. 
Retroaktiviteten räknas från 1:a januari i år.  
Vi vet ännu inte när dessa retroaktiva pengar kommer 
att betalas ut men företaget gör nu en 
personalförstärkning på lönekontoret. 

Sociala fonden  
Nästa gång att ta ut pengar från Sociala fonden blir 

Fredagen den 19 augusti kl 07.00-13.00 


