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Sociala fonden 
Sociala fondens syfte är att hjälpa till att ta en del av 
kostnader för ex sjukvård, glasögon mm. 
 

För utbetalning av glasögon ska speciell lapp lämnas 
in, finns att få på JBK. 
 

Nästa utbetalning av kvitton planerad till  
Fredag 21 Augusti  Preliminärt 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Torsdag 20 Augusti. 
 
 
Viktig! 
När kvitto lämnas var noga med att det står ditt 
namn och personnummer på kvittot . 
Annars så kan vi ej betala ut pengar. 
 

Personalläget 

Vi är idag 413 metallare, fördelningen av kön, ålder 
och avdelning ser ni i tabellerna. 
 

 

Massor av erbjudanden och rabatter 
Ditt medlemskap i IF Metall ger mängder med  
rabatter och erbjudanden på allt från resor, 
friskvård och hemelektronik till teater och frisörbesök.  
 

Vi har både nationella och lokala erbjudanden. 
 

Dina erbjudanden finns laddade på medlemskortet,  
IF Metall-kortet. Erbjudandena tas fram i samarbete 
med LO Mervärde. 
  

Händer i företaget 
Niklas Wass har utnämnts till Senior 
Vice President för Operations i  
affärsområde Europe.  
 

Niklas  träder in i sin nya roll  
omedelbart men kommer också att 
fortsätta leda den rostfria stål  
verksamheten i Torneå tills en  
efterträdare har utnämnts. 
 

Niklas kommer att rapportera till President, BA 
Europé. 
 

Niklas är den första svensk som sitter på den här 
befattningen.  
Vi fackliga ser positivt på detta beslut som koncernen 
fattat. 

Lön genomgång 
Vi anser det är viktigt att du tillsammans 
med din kontaktperson på din avdelning 
ser över din lön med jämna intervaller.  
 

Detta då vi inte idag har samma kontakt 
med HR avdelningen som tidigare.  
 

HR är som ni vet är uppdelat i olika  
ansvarsområden.  
 

Den som kallas service (Degerfors) och 
har hand om rapportering om diverse 
service ärenden bla. lön sitter på annan 
ort idag.  
 

Anledningen till att vi vill ha uppgifterna 
är för vi kan ha koll på att rätt lön betalas ut. 
 

Timekey 
Företaget har valt att ändra behörigheter när det  
gäller loggning i timekey. 
Vi fackliga på de olika orterna har diskussioner med 
företaget gällande detta.  Det har och kommer ställa 
till en hel del och skapa en hel del extra arbete.  
 

Orsaken är att det på något ställe har missköts och 
nu straffa alla. Känns som man inte litar på  
medarbetarna. 
 

Vi kommer ta upp diskussionen med företaget  
gällande detta när de berörda är åter från semestern. 
När vi har mera information återkommer vi.  


