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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, denna finns att få på JBK innan besök hos optiker. 
 

Nästa utbetalning av kvitton planerad till  
Fredag 16 Oktober Preliminärt 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Torsdag 15 Oktober 
 
Viktig! 
När kvitto lämnas var noga med att det står ditt 
namn och personnummer på kvittot . 
Annars så kan vi ej betala ut pengar. 

Händer i Degerfors 
Långa Produkter hade allmänt bättre resultat i  
september  månad pga. två saker: 
 

Faktureringen var bättre efter sommartiden - dock 
lägre än en normal september.  
 

Andra orsaken är att till följd av högre nickel priser 
(som vi får en rabatt genom skrothandlingar), vilket 
gav oss bättre spread ,betyder försäljningspriserna 
gick upp mer än kostnader. 
 

När det gäller LP så har vi ännu inte suttit ner med 
företaget och startat några förhandlingar. 
 

PSC-Nordic har vi förhandlat några förändringar inom 
bemanningsfördelningen på diverse operatörsställen. 
Finns en del skiftändringar men företaget har haft  
diskussioner med operatörerna och facklig part.  
Facket har inget att erinra i förändringarna, detta ger  
operatörerna ökad kompetens. 
De använder sig av korttidspermittering av en del  
personal. 
 

Cem Kurutas har lämnat Degerfors och har nu 
blivit utsedd till VP Ops Krefeld, Vem som ersätter 
honom har företaget ännu inte informerat om.  
Orderböckerna fylls på men inte i den storlek som 
önskas.  
 

Claes Rapinoja är utsedd till ny Teknikchef. 
 

Fortsätta vara rädda om varandra och respektera de 
förhållningsregler som finns kring Corona . 
 
 

IF Metall Östra Värmland 
Dags att gå i pension?  
Vad behöver jag göra när jag ska gå i Pension? 
Vad gäller för avtalspension? 
Hur gör jag för att få ut min allmänna pension? 
 

Inför Pension 
Information för IF Metall medlemmar 
Välkommen till en eftermiddag med Ulf och Jan-Olov 
 

När:  Tisdagen 17 november 
Klockan: 14:00 - 16:00   
Plats:  Avdelnings. exp. Ekeby Karlskoga 
 

OBS! Max 8 deltagare Först till kvarn. 
 

Kom och få svar på dina frågor. 
Anmäl dig till avdelningsexpeditionen 
på telefon: 
 
0586 -72 11 80 
 

Anmälan senast 10 november. 

Inkomstförsäkring 
Det ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap i  
IF Metall utan extra kostnad. 
Den kompletterar ersättningen från a-kassan.  
På så vis kan du få upp till 80 procent av lönen i upp 
till 100 dagar, om du skulle bli arbetslös. 
 
Om du som  medlem i IF Metall blir ofrivilligt arbetslös 
och har rätt till ersättning från a-kassan kan du också 
få ett extra stöd från inkomstförsäkring under högst 
100 dagar. Inkomstförsäkringen kompletterar  
a-kassan.  
 

 
Teckna valfria tillägg 
 

Du kan få ersättning i högst 100 dagar  för en inkomst 
upp till 50 000 kronor. Det går dock att teckna  
tilläggsförsäkringar för den som vill förlänga perioden 
eller försäkra högre inkomster.  
 

Tilläggsförsäkringen tecknar du hos Folksam. 
 

 
Vem omfattas av försäkringen? 
 

Inkomstförsäkringen gäller för dig som oavbrutet varit  
medlem i IF Metall de senaste 12 månaderna, innan 
du blir  arbetslös.  
 

Blev du medlem före den 31 augusti 2020 gäller  den 
dock direkt, utan kvalifikationstid.  
 
Du kan läsa mera om försäkringen på : 
 

https://www.ifmetall.se/medlem/
forsakringar/medlemsforsakringar/
inkomstforsakring/ 
 
 
 


