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Sociala fonden 
De personer som har kvitton kvar för 2020 och vill ha 
ersättning för dessa måste lämna in dem senast 
 

Tisdag 12 januari 2021 
 

Därefter kan man inte begära ersättning  
för 2020 års kvitton. 

Försäkrad genom kollektivavtalet. 
Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste 
anställningsförmånerna i Sverige. 
De försäkringar man omfattas av är: AGB, TSL, AGS, 
FPT,TFA och FPT.  
Du kan läsa mera om de olika försäkringar och dess 
skydd på AFA.se 
 

AGB försäkringen handlar om avgångsbidrag. 
 

När du uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 
40 år senast sista anställningsdagen,  
kan du få ersättning . 

Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till  
ersättning. 
 

Ersättningen från försäkring vid arbetsbrist (AGB) är 
ett engångsbelopp. 
 

Beloppet beror på din ålder och om du arbetar heltid 
eller deltid.  
 

Observera att beloppen är bruttobelopp, du betalar 
också skatt på ersättningen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som ni ser är detta 2020 års pengar kan vara så att 
de ändras till 2021. 

Kontoändringar 
Om det är så att man ändrar kontonummer eller bank, 
 

Måste ni komma till JBK´s expedition och meddela 
detta så att kassören kan betala ut pengar för kvitton 
som lämnar in. 

Medlemsavgift 2021 
Fackavgiften för 2021 är oförändrad. 
 

Den lägsta avgiften är 230 kr/mån  
Den högsta avgiften är 633 kr/mån. 

JBK expedition  
JBK´s expedition kommer att vara stängd 
mellandagarna.  
 

Önskar Er alla   
 

God Jul och Gott Nytt År. 

Hedersmedlemskap 
Om någon har haft fackliga uppdrag i minst 25 år, har 
den rätt till hedersmedlemskap i IF Metall. 
Hör då av dig till JBK så att vi kan anmäla det. 
 

Den som utses till hedersmedlem får en  
hedersbetygelse och blir avgiftsbefriad vid pension. 

IF Metallkortet 

Om du går in och söker på   
lomervarde.se/ifmetall 
 

Så kan du läsa vilka förmåner och rabatter du har 
med IF Metallkortet.  
 

Till Jul och Nyår finns det ex erbjudande på Lidl och 
andra utvalda rabatter som du som medlem kan ta del 
av. 

Händer i företaget. 
På orten använder man sig av korttidspermittering 
och TOF för orderlägena är som de är under rådande 
pandemi. 
 

Vi är fortfarande i förhandlingsläge med företaget  
gällande det lagda varslet. 
Det som händer är att det är några som kommer 
lämna på grund av avtalspensionering, frivilliga på 
grund av nya jobb inom andra företag. 
Vi har en del kvar att förhandla, förhandlingarna  
kommer att fortsätta efter julledigheten. 
 


