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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton planerad till  
Tisdag  29 december Preliminärt. 
För kvitton som är tillhanda senast  
Måndag 28 december. 

Förhandlingsläget 
Vår vision om att godkänna LAS-listan är i början av 
nästa vecka. Mitten av nästa vecka man du höra av 
dig och få reda på din plats på listan. 
 

Företaget avvaktar hur många som visar sitt intresse 
av att lämna sin plats till förfogande. 
 

Vi har fått till oss vad de har i Nyby för avtal och har 
lyft det till diskussion med företaget.  
Enligt företaget så ska förfrågningarna vara selektiva, 
vilket vi anser det inte borde vara.  
 

Vår ståndpunkt är att alla i samma ålder borde få 
samma villkor/förfrågningar. 
 

Till veckan ska vi ha förhandling om tillsättning av 
organisationen, med andra ord namn på de olika  
befattningar. Hoppas att vi blir klara så snart som  
möjlig då detta är en oro. 
 

Visionen är att vi ska vara klara med förhandlingarna 
till jul och att man får besked vad som gäller för sig 
innan jul. 
 

Frågor på detta är det bara ni hör av er till JBK´s  
expedition. 

Adressändring 
Vid förändring av dina kontaktuppgifter 
ber vi dig kontakta JBK´s expedition.  
 

Vi får inte denna information av  
företaget. 

Löneförhandling 
Vi har nu haft löneförhandling med företaget det gav 
inte mera än det centrala avtalet 2,7%. 
 

Vi har kommit överens om att de nya AV-delarna blir  
från 1 november. 
 
 
 
 
 
 
 
Den nya snittlönen blir 31 581 kronor, gäller ifrån 1 
november.  
Inget retroaktivt för april till och med oktober. 
Lönehöjning från november betalas ut i januari. 

      
  VI VILL TACKA  FÖRETAGET OCH  
      MÄSSPERSONALEN FÖR  

    DEN GODA JULTALLRIKEN  
 
 ÖNSKA  ALLA   
         GOD JUL OCH  

            ETT  GOTT NYTT ÅR 

Lönesystemfakta 
I lönesystemets IV-delar har vårat medlemmar  
totalt 711 mångkunnigheter som är fördelade på detta 
vis. 
 
 

Lönegruppers fördelning 
Fördelning i de olika  
lönegrupperna. 
 
 

Åldersstruktur 
Åldersstrukturen på våra  
medlemmar ser ut på detta vis idag. 
 
 
 

Inkomstförsäkring   
Det ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap i  
IF Metall utan extra kostnad. 
 

Den kompletterar ersättningen från a-kassan.  
På så vis kan du få upp till 80 procent av lönen i upp 
till 100 dagar, om du skulle bli arbetslös.  
 

I försäkringen ingår även samtalsstöd. 
 

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan: 
 

Har man en ersättningsbar inkomst över 33 000  
kronor per månad  (vilket är a-kassans "tak")  
kan med hjälp av inkomstförsäkringen få: 
 

Upp till 80 procent av din ersättningsgrundande  
inkomst **) – från dag 1 till 100.  

Karensavdrags film 
IF Metall avd 19 har lagt ut en informationsfilm på 
Youtube om hur man ansöker karensavdraget på 
försäkringskassan. 
 

Sök: Så här får du ersättning, för karensavdrag. 


