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Sjukskrivning kan  
sänka din A-kasseersättning 

 

I reglerna som Alliansen införde för  
A-kassan, finns bestämmelser att  
sjukdagar och annan frånvaro ska räknas av 
från den så kallade normalarbetstiden.  
 

Det är delvis den som ligger till grund för A-kassornas 
beräkning av ersättningen till arbetslösa.  
 

Följden har blivit att personer som till exempel har 
varit sjuka kortare perioder, varit hemma med sjukt 
barn eller tagit ut föräldraledigt enstaka dagar har fått 
en obehaglig överraskning när de blivit arbetslösa.  
 
Ersättningen från a-kassan har blivit lägre än om de 
varit på jobbet varje dag.  

Reinfeldts förhöjda A-kassa  
Som alla vet  införde regeringen tidigare att alla skall 
betala en speciell avgift till A-kassan. För en medlem i 
IF Metall är den idag 125 kr/mån. 
 

Alliansen säger nu att vid en ökad arbetslöshet skall vi 
betala ännu mer, så risken är nu stor att vi kan räkna 
med att det snart blir mera höjningar.  
 

A-kassan skall varje år betala in 10 miljarder till statens 
kassakista, nu använder Alliansen dessa pengar till  
stora  skattesänkningar och inte till vår A-kassa.  

      Så här fungerar det:  

Avgift till 
Till A-kassan 

Alliansen gör 
Skattesänkningar

på 10 Miljarder 

Låg/mellan 
inkomsttagare

Hög 
inkomsttagare

Medlem 

125 kr/mån 

 

Arbetslösa 

70 %30 %  0 %  

Bemanningsplanerna klara 
Vi är nu klara med hur den framtida organisationen 
skall se ut, och hur många befattningar som det skall 
vara på respektive avdelning. 

Det innebär att vi skall vara 348 befattningar i den 
nya organisationen. 

Aktuell övertalighet 
Det som är viktigt är hur stor kommer övertaligheten 
kommer att bli och vad som hänt hittills är detta: 

Det som fortfarande kan påverka övertaligheten är 
följande aktiviteter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I slutet av Februari vet vi vad dessa åtgärder kommer 
att ge för utfall och hur övertaligheten kommer att  
förändras. 
 

Vi har ännu inte påbörjat några LAS förhandlingar, 
men vi är överens med företaget att vi skall tillämpa 
LAS-turordning enligt LAS-listan. 
 

Det innebär att just nu är  
övertaligheten på LAS-listan med nr 56 

Avdelningar Tidigare Nya Skillnad
Råvaror 3         3       
Sliphall 27       26     -1 
Centralförråd 4         3       -1 
Medpool St 1         1       
Grovplåt/varma 52       53     1
Delning 62       62     
Betlinjen 62       61     -1 
Terminal 44       44     
Miljö 7         6       -1 
Kvalitetskontroll 11       9       -2 
Varmplåt Övriga 4         3       -1 
VP.Reserv.reg 7         7       
Produktion LP 53       45     -8 
UH-EL/Mek LÄ 14       12     -2 
St.Reserv.reg 2         2       
Bevakning 10       8       -2 
Metall 2         2       
Medpool VP 1         1       

366     348   -18 

Kan påverka övertaligheten Just nu
Äldre som tar avgångsvederlag 0
De som avslutat sin anställning 0
De som slutar pga utbildning 0
De som slutar pga Starta Eget 0
Ändringar i bemanningsplanerna 0

Summa 0

11-dec Företaget varslade 67
12-dec Antalet Metallare var då 404

16-jan Nya bemanningsplanen blev 348
Det innebär övertalighet på 56

Viktig info på Intranätet 
På intranätet har vi lagt in alla de förändringar som är 
i bemanningsplanerna på avdelningarna. 
Du kan där följa den aktuella övertaligheten och det 
finns även annan viktig information om varslet. 


