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Livstidspremien LP  
Vi har ett avtal som innebär att företaget avsätter  
4,2% av din lön och de pengarna betalar de in till 
FORA försäkring.  
 

Det innebär har du  en månadsinkomst på 30.000 kr 
skall företaget avsätta motsvarande 1.260 kr/mån och 
inbetala 15.120 kr för året som varit. 
 

Vi har haft en del problem med lön så vi vill att ni går 
in på FORA och ser över att ni fått in eran LP för 
2017. 

Fackförbundet IF Metall 
 

IF Metall är fackförbundet som är med och påverkar 
för att du som medlem ska ha bästa tänkbara villkor  
– på arbetsplatsen och i samhället.  
 

Vårt förbund sitter inte på åskådarläktaren, utan är 
ständigt med i matchen och påverkar, bildar opinion, 
debatterar och kommunicerar. 
 

Det gör vi genom kontakter med medlemmar,  
förtroendevalda, allmänheten, politiker samt  press 
och media. 
 

IF Metall och dess medlemmar är en kraft att  
räkna med – tillsammans är vi starka och hörs 
och syns. 

OHI (Organisatorisk hälso index) 
Nu är det dags för årets medarbetarundersökning 
OHI.  
Undersökningen kommer att vara öppen mellan  
den 1-28 oktober. 
 

Viktigt att vi gör vår röst hörd för att företaget ska 
kunna förbättra sig. 
Resultatet redovisas högre upp i koncernen, de ser 
då hur ”tempen” är på de olika orterna. 
 

Mer information kommer bla ges på kommande  
INFO möten. 

Halvårs resultat 
Under Q2 2018 rapporterade Acerinox högst  EBITDA 
på 151 miljoner euro. 
 

Tätt följt av Aperam på 150 miljoner, medan  
Outokumpus justerade EBITDA var 136 miljoner.  
 

Acerinox hade även den största förbättringen av 
EBITDA  på 29 % jämfört med första kvartalet. 
 

Medan Aperam 6% och Outokumpu förbättrades  med  
6 % respektive 2 %. 

Halvårsgenomgång 
Under september och oktober sker det  genomgång 
av allas löner, det som tidigare kallades  
kvartalsgenomgång. 
 

Ditt kontaktombud ska gå igenom personligen hur 
lönen ser ut just för dig. 

Outsourcing 
Mars 2017 fick vi till oss att koncernen hade beslutat 
att  löneservice skulle ske på entreprenad 
(Outsourcing) till ett Norskt företag. 
 

Vi flaggade för att  man gjort detta inom andra  
koncerner i Sverige har det har slutat med stora  
problem. 
 

De lovade aktiebörsen att de ska minska på personal, 
(detta var ett sätt), tyvärr kommer kostnaden att öka  
istället.  
Dessa rader är skrivna för över ett år sedan. 
 

Vi har fått många samtal från er medlemmar om div. 
problem gällande allt från tyda lönelappen till att  
semesterdagar försvunnit mm. 
 

Vi ber er att titta extra noga på att er lön stämmer fel 
har även uppstått med utbetalningar. 
Om ni påträffar något fel kontakta HR. 

SAF-LO 
Arbetsplatser med kollektivavtal betalar arbetsgivaren 
in premier till din avtalspension, alla som fyllt 25 år 
omfattas av försäkringen. 
 

Du kan själv bestämma om premierna ska placeras 
i traditionell försäkring eller i fondförsäkring.  
Fonspremien betalas både in vid sjukdom och vid  
föräldraledighet i samband med barns födelse. Detta 
gäller även  vid adoption.  

Fackavgift 
Till 2007 gick det dra av kostnaden för fackavgiften, 
men den möjligheten togs bort av den borgerliga  
alliansregeringen efter dess tillträde.  
 

Från juli månad är medlemsavgiften åter  avdragsgill. 
Avdraget sker i form av en skattereduktion om 25% 
och beräknas på den årliga medlemsavgiften.  


