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Outokumpu Trampet 
Lördag 30 Juni. 
Start  09:00-09:30  
Plats  Träningsverket  
Sista anmälningsdag  20/6  till Stisse. 

IF Metalls fyra krav  
IF Metalls fyra krav i valet är något som borde  
vara självklart 
 

 Ökad trygghet i och mellan jobben! 
 Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir 

friska! 
 Ingen ska behöva dö av jobbet! 
 Nej till osäkra anställningar och lägre löner! 
 
IF Metall kommer rösta på någon som vet att det är 
självklart. 
 
 

Ingen lön innan midsommar 
Dessa datum kommer lönen att betalas ut 
under resterande månader under 2018. 
 

25 juni   25 oktober 
25 juli    23 november 
24 augusti   21 december 
25 september 
 
Anledningen till detta är enligt lön avdelningen: 
Under projektet  för Outsourcing av lönehanteringen 
togs beslutet att betala ut lönen den 25:e eller  
närmaste vardag före, när den 25:e är en helgdag. 
Undantaget december då lönen betalas ut före Jul. 

Ståltullarna kan pressa priset på stål i Europa 
Svensk stålindustri väntas klara sig någorlunda bra 
från de amerikanska ståltullarna som nu drabbar  
EU-länderna.  
Mer oroliga är Branschorganisationen Jernkontoret 
vad som händer om det blir ett överflöd av stål i 
Europa. 

Årets löneavtal 
Efter att halvårsgenomgången blivit klar kunde 
vi konstatera att snittlönen blev 29.435kr. 
Vilket är en ökning med 578 kr från förra året. 
 

Det centrala  avtalet innebär att det ska göras en  
lönepott på 2% av snittlönen, dessa kronor ska sedan 
fördelas i vårt lönesystem. 
 
I vårt lönesystem har vi en grundlön samt sju olika 
individuella delar som lönepotten ska fördelas inom. 
 
Till klubbmötet kommer vi att presentera hur  
fördelningen av årets lönepott blev. 

Blodomloppet 
Personalföreningen arrangerar resa till blodomloppet. 
Promenera, jogga eller spring 5 eller 10 km. 
 

Karlstad 30 augusti. 
Start:19:00  
 

Anmälan sker till: 
Ulf Lindblom eller Susanne Sandvik. 
Sista anmälan 1 Juli. 

Semesterlön 
2017 gjorde man upp att semesterlön 
alltid ska utbetalas till semestern. 
 

Det innebär att när man tar ut sparad 
semester har man bara sin normala  
månadslön. 
 

Avdrag för semester 
Det blir problematiskt när vi använder 
nettometoden vid uttag av semester  
eftersom det går åt olika många dagar 
under semesterperioden. 
 

Sedan 2016 har vi en överenskommelse med  
företaget att det förbrukas exempelvis 17 dagar för 
5-skift under en fyra veckorsperiod . 
 
Huvudregeln är att man ska ha 5 dagar kvar när  
man tagit fyra veckor sammanhängande semester. 
 
Man har rätt att vara ledig helg före semester men då 
förbrukar man mer dagar. 

IF Metallkortet 

Om du går in och söker på   
lomervarde.se/ifmetall 
 

Så kan du läsa vilka förmåner och rabatter 
du har med IF Metallkortet.  
Till midsommar finns det ex erbjudande på Lidl och 
rabatter på utvalda campingar mm. 

Facklig utbildning 
Nu är det dags att anmäla sig till Medlemsutbildning 
som går av stapeln 27 augusti 2018. 
 
Fackets historia, arbetsmarknadslagar,  
medlemskapets värde, försäkringar mm. 
 

Sista anmälan är 10 augusti till : 
 

Palle Hansen 47199  


