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PERSONALSTIFTELSEN 
ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 
Det är dags att söka bidrag för  

Vårterminen 2019. 
 

Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och 
döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors samt 
den som på högskolenivå utbildar sig inom områden 
lämpade för företagets verksamhet. 
Även barn som går på gymnasieskolans tekniska  
linjer är välkomna att söka.  
 

Ansökan skall vara inlämnad till JBK expedition  
senast torsdag 7 juni.  

Ledighet 1 Maj 
I år inträffar valborgsmässoafton på en tisdag och 
första Maj på en onsdag. 
 

I arbetstidsschemat är det storhelg från tisdag kväll 22 
till onsdag 22.  

Aktivitetsdag 
IF Metall Avdelning 19 bjuder dig medlem under 30 år 
till en aktivitetsdag på Boda Borg.  
 

Avdelningen står för förlorad arbetstidsförtjänst,. Så ni 
kommer få lön /ersättning av IF Metall. 
 
 

Datum: Torsdag 23 Maj 
Tid:   08:45– 16:00 
Plats:  Samlas vid IF Metalls kontor Gösta  
  Berlingsväg 23 Karlskoga. 
 

Anmälan till avdelningen på  
0586-72 11 80 eller  
E-Post: postbox.avd19@ifmetall.se 
senast 9 maj. 

Svensk industri i Europa 
IF Metall Östra Värmland  har Hasse Palmqvist som 
föreläsare på Karlskoga Folkhögskola om Svensk  
industri i Europa. 
 

Datum: 14 Maj 
Tid:  08:30-16:00 
Plats:  Karlskoga Folkhögskola 
 

Anmälan till avdelningen på  
0586-72 11 80 eller  
E-Post: postbox.avd19@ifmetall.se  
Senast 30 april. 

1:a Maj Demonstration 
Samling i Folkets Park 10:30 
och talarna börjar 11:00. En 
av årets talare är Lena  
Rådström Baastad. 
IF Metall bjuder på korv och festis. Det kommer även 
att serveras fika.  

Juristförsäkring 
De som börjat få hem påminnelse om 
Juristförsäkringen kan kasta dessa.  
 

Vi har igen haft kontakt med Folksam. 
Denna gång ska vår kontaktperson  
Jörgen Lybeck se över detta personligen. 

Läget i Degerfors 
Det har inte förekommit några olyckor inom  
Degerfors saiterna.  
Denna vecka har det körts säkerhetsvecka med olika 
arrangemang, det har flutit på bra varit uppskattat. 
 

Långa Produkter har det kämpigt på grund av tullar. 
Svarven i Storfors har kommit i drift och de producerar 
till kund. Personal träningsaktiviteterna uppskattas 
och flyter på med bra uppslutning. 
 

PSC-Nordic har att göra men inte fullt så de har flyttat 
runt bemanning och täcker upp på behövande  
befattningar. 
 

QPE går bra, orderböckerna ser bra ut. Den personal 
som behövs till 6 skiftet är nu tillsatta.  
Det har varit något haveri men annars flutit på.  
Cem ville ha diskussioner och åsikter av operatörer så 
man kör nu vid vissa tillfällen ”puls” möten i grupper i 
P2. Bra feedback på de möten som varit hittills. 

Lokala löner 
Vi har påbörjat våra löneförhandling. 
Avtalet säger att löneökningen är snittlönen x 2%. 
 

Snittlönen för mars var 29 901kr. 

Lönesystem fakta 
I lönesystemets IV-del har våra medlemmar totalt  
671 mångkunnigheter som är fördelade på detta sätt. 
 
 Har 1 Mk Har 2Mk Har 3 Mk 

327 215 129 

Omplaceringstillägg 
Omplaceringstillägg avräknas under tre år med en 
tredjedel per år, men sker det en höjning av lönen 
utöver centrala avtal för den nya befattningen  
reduceras tillägget i motsvarande grad. 


