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Händer i företaget 
Sämre än väntat för Outokumpu redovisar 
ett resultat före skatt på minus 30 miljoner 
euro för det tredje kvartalet 2019. Det  
underliggande rörelseresultatet blev  
minus 13 miljoner euro, förväntningarna var minus  
6,1 miljoner.  
Det justerade ebitda-resultatet landade på 45 miljoner 
euro. Nettoomsättningen var 1 590 miljoner euro, mot 
väntade 1 602 miljoner euro. 
Detta är anledningen att koncernen drar i hand-
bromsen när det gäller utgifter så som övertid, inköp, 
resor mm. Detta gäller hela koncernen och inte enbart 
Sverige. 
 

 
PERSONALSTIFTELSEN 

ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 

 Nu är dags att söka bidrag för  
 Höstterminen 2018. 

 

Ansökan skall vara styrelsen (JBK expedition)  
tillhanda senast fredag 6 December 2019.  

Håll dig uppdaterad i avtalsrörelsen 
När det sker händelser i avtalsrörelsen 
skickar vi ut sms eller mejl till dig som 
anmäler att du vill få avtalsnyheter.  
 

Prenumerationen startar du genom att 
anmäla dig på ifmetall.se under  
rubriken Avtal 2020. 

Hedersmedlemskap 
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga 
uppdrag i minst 25 år har rätt till hedersmedlemskap i 
IF Metall, hör då av er till JBK så att vi kan anmäla 
det. 
Hedersmedlem får en heders-betygelse och blir 
avgiftsbefriad vid pension. 

Repskapsmöte avd 19 Östra Värmland 
Onsdagen den 27 november  klockan 14.00 på 
Karlskoga Folkhögskola. 
 Alla medlemmar är varmt välkomna!  

Frågetävling 
Vi tänkte ha en frågetävling som du kan maila eller 
komma upp med dina svar senast  29 november till 
JBK expedition. 
Vi lottar ut fem mathinkar bland de som sänt in rätt  
svar till JBK. Lottningen sker 6 december, vinnarna 
får hämta sin vinst på JBK expedition.  
 

1) Hur många lägst antal  drag kan man få 
schack matt ? 

 

2) Vilken plats hamnade DIF i år? 
 

3) Vilket år fick vi 40 timmars arbetsvecka? 
 

4) Vilket år infördes ”lika lön för  lika arbete”? 
 

5) Vilket år var fem månaders strejken? 
 

6) Vilket år startade IF Metall sin verksamhet? 
 

7) Hur många försäkringar har du som IF  
 Metall medlem? 
 

8) Hur många försäkringar har du som 
 JBK medlem? 
 

Utslagsfrågan: 
 

Hur gamla är vi tillsammans på JBK 
expedition 2020? 

Folksam 
Erik Streijffert  från Folksam kommer åter 2020.  
År du i behov att tala med Erik kan du ringa  
072-598 81 57 

2020 års avtalsförhandlingar. 
Facken inom industrins gemensamma krav inför  
avtalsrörelsen 2020 är:   
Ökade reallöner, avsättningar till deltidspension/
flexpension, åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö och 
åtgärder för att stärka jämställdheten.  
 

Använda den goda avkastningen man haft till att höja 
investeringsnivån ytterligare, som att öka kompetens 
och företagens förnyelse- och omställningsförmåga. 
  

Långsiktiga mål är att få till rätten till 100 timmars 
arbetstidsförkortning per år. Förkortningen kan ske i 
olika former. 2013 blev parterna inom industrin över-
ens om ett system för  deltidspension/flexpension.  
Ger möjlighet till en anpassning av arbetstiden när 
man närmar sig pensionering. Fortsätta att höja  
avsättningen till dessa system.  
 

Minimera arbetsskador ge introduktion gällande 
arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljö-
policys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny 
befattning eller efter en tids frånvaro. 
 

Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten 
ska stärkas. Genom att tydliggöra mål och rutiner 
som kontinuerligt följs upp.  


