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KLUBBMÖTE 
 

Torsdag den 8 November 
 kl 15.30   P II 

Järnverket 
 

På dagordningen bl.a 
 

Förändringar inom koncernen 
Aktuellt läge Degerfors 
Upphörande av sjukförsäkring 

 
Alla medlemmar välkomna.   

 
Ersättning enl utvecklingsavtalet  

Viktigt om din Avtalspension 
Nu har det orangea kuvertet kommit i brevlådan hos 
många. Så tyder du ditt pensionsbesked.  

Inkomstpensionen - Röd 
Det är basen i din pension. Företaget sätter av 16 % 
av din lön till din inkomstpension årligen.  
 
Premiepensionen - Orange 
Den del av den statliga pensionen som du kan placera 
själv. Motsvarar 2,5 % av din lön  
 
LO-SAF pension 4,5 % Ljusblå 
Företaget avsätter 4,5 % av din lön till en särskild  
avtalspension. På inkomster över 7,5 basbelopp skall 
man avsätta 30% .  
 
LP-pension  4,0 % Mörk blå 
Inom Stålindustrin har vi ett specialavtal där järnverket 
avsätter 4 % av din lön till din LP-pension.  
 
Privat pensionsförsäkring 
Om du varje månad sparar själv. 
 
I pyramiden ovan ser du vad viktig det är med de  
avtalspensioner vi har på järnverket  (blå markerade)  
 
Alla på järnverket får varje år ett besked från FORA 
som visar hur det ser ut med dina pensionspengar. 

 
Exempel  
Du har detta 
 
 
Företaget skall då enligt våra avtal sätta in på ditt 
pensionskonto detta: 
 LO-SAF Avtalspension 1 305 kr/ mån 
 Livstidspremie (LP) 13 920 Kr/år 
 
Det gör att företaget avsätter 29 580 kr om året för 
din avtalspension. (motsvarar 2 465 kr /mån) till ditt 
pensionssparande 

Lön 25 000        

OB 4 000           

Inkomst 29 000        

Rykten om 5-skift 
Det är mycket oroligt inom stålindustrin i hela Europa 
så även i Sverige, vi ser att det sker olika åtgärder 
som varsel på olika stålföretag. 
 
Vi för därför olika resonemang med ledningen för att 
förebygga så mycket som möjligt om det värsta händer 
och det vi resonerar om är följande: 
 

Försöka hitta motmedel för att slippa neddragningar i 
framtiden som varsel osv. 

 

Arbeta fram en ny arbetsorganisation för att tackla 
framtidens utmaningar. 

 

Ta fram ett nytt lönesystem för att understödja de 
förändringara vi står inför. 

 
Detta intensiva arbetet har inneburit att många rykten 
uppstår bl.a om att det skall bli 5-skift. 
 
Den dagen vi kommer fram till något kommer det att 
informeras på sedvanlig sätt.  

Företagets resultat 
Företaget redovisade nyligen företagets resultat för 
det 3:e kvartalet. det är ingen munter läsning. 
 

Om vi ser 5 år bakåt i tiden ser det ut på följande sätt. 

Det innebär att man hittills förlorat 8673 miljoner kr 
(8,7 miljarder SEK). 
Vi skall vid årsskiftet gå ihop med Inoxum som har en 
lika stor förlusttakt. Därför är vi mycket oroliga hur det 
kommer att utveckla sig, och eventuella åtgärder.  

Q1+Q2+Q3

2008 2009 2010 2011 2012

585 ‐  3 793 ‐  714 ‐  2 236 ‐  1 436 ‐    

Helår


