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Varierad arbetstid 
Det har nu gjorts en förändring i avtalet om varierad 
arbetstid och den automatik som fanns hur man skall 
hantera plus och minustid efter 3 år. 
 
Vi har istället överenskommit att varje år skall man 
föra ett resonemang om man skall reducera saldot och 
med hur mycket. Och att har man timmar innestående 
kan man välja att det kan stå kvar på kontot eller tas ut 
i reda pengar. Däremot kan det inte föras över till  
vanligt kompsaldo. 

Nya JBK försäkringen 
Vi har nu fått ett besked från Folksam att de nya  
förändringar som skall ske i vårt försäkringspaket 
kommer att börja gälla 1 Juni. 
 
Det innebär att alla medlemmar kommer att få ett  
informationsbrev hem under maj från Folksam där det 
beskrivs vad förändringen innebär. 

IF Metall medlemskort 
När tidningen Dagens Arbete 
kommer i April är den inplastad, 
orsaken är då kommer ditt nya 
medlemskort i IF Metall. 
 
Utöver att fungera som medlemskort är det laddat med 
rabatter och erbjudanden på allt från resor, friskvård 
och hemelektronik till teater och frisörbesök i samarbete 
med LO Mervärde. 

Du har även möjligheten att uppgradera medlemskortet 
till ett MasterCard med betalfunktion. 
 

Detta medlemskort ska vara ett bättre alternativ till 
andra liknande kort och framför allt ett bättre alternativ 
till dyra butikslån.  
 

Kortet har ingen årsavgift, vilket de flesta andra 
liknande kort har. Räntevillkoren är i nivå med övriga 
kort. 

Reinfeldt höjer avgiften igen 
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 75 kr/mån. 
 

Alliansen anser att vid en ökad arbetslöshet skall vi 
betala ännu mer, vi vet nu att den kommer att höjas till 
125 kr den 1 juni. 
 

A-kassan skall varje år betala in 10 miljarder till statens 
kassakista, och pengarna använder Alliansen 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 %  

Återanställnings rätt 
Vi gjorde ett avtal med företaget om en 
återanställningsrätt på 1 år för de 11  
personer som blev uppsagda . 
 
Vi har nu återtagit ytterligare 1 person 
som blir visstidsanställd till 31 augusti.  
och vi har gått efter listan. 
Just nu bevakar vi resterande 7 personer. 

Buster Båten på Trailer 
Från den 7 April kommer alla att kunna boka Buster-
båten som är placerad på en trailer.   
 
Syftet är att man kan använda 
båten i valfri sjö. 
 

På det sättet upplever vi att 
båtarna kan nyttjas bättre av 
alla våra medlemmar. 

Personalförmån Fria inträden 
Personalföreningen och företaget  har möjliggjort att 
alla inom företaget har fritt inträde när man uppvisar 
sitt passerkort och det gäller för dessa: 

 
 
 
 
 
 
 

Strömtorp      DIF     Orion 

Nytt lönesystem 
Vi har påbörjat diskussionerna angående utveckling 
och förändring av vårt lönesystem. 
Vi är tämligen överens att följande problem finns. 
Arbetsvärderingen bör förändras, (förenklas) 
Lönespridning mellan lönegrupper är för liten 
Försöka få in mer rörliga lönedelar 


