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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton  är planerad till  
 

Tisdag 26 januari Preliminärt. 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
 

Måndag 25 januari. 
 

Varselförhandlingar klara 50 blev 22 
Varslet lades 4 november på 50 metallare på orten 
Degerfors. Det blev 22 metallare som sägs upp på 
grund av arbetsbrist och lämnar enligt nedan: 
 

Företaget lade ut förfrågan på o´net om det fanns  
något  intresse på att göra något annat. På denna 
förfrågan var det ett antal som svarade, av de valde  
företaget ut 11. 
 

Det var fem personer som selektivt erbjöds  
avtalspension men det var två som tackade nej. 
 

Åtta stycken kommer att behöva gå hem ”ofrivilligt”,  
någon eller några av de kommer att erbjudas  
eventuella vikariat som råder på verket. 
 

Vi har även medarbetare som valt att lämna sina  
anställningar på grund av andra arbeten. 
 

Företaget har anställda som av någon anledning är 
hemma längre tid som ex studerar. De platser ska  
tillsättas med vikarier.  
 

När all justering/förflyttning av personal är klar 
kommer den nya bemanningsplanen omfattas av  
373 befattningar.  
 

Det  finnas 5 vakanser inom mek-underhåll. 
 
 

 

Pensions information 
Pensionsuttagningen har blivit mer flexibel och  
anpassningsbarhet utifrån mina egna val. 
 

Tidpunkten påverkar storleken och hur mycket man 
får ut i kronor. 
 

Försäkringshandläggarna för avdelning 19 Östra  
Värmland erbjuder informationsmöten. 
Informationen handlar om hela pensionssystemets 
uppbyggnad och vänder sig till de som funderar på att 
börja ta ut pension. 
 

Nästa informationsmöte är : 
 

Datum:  28 januari  
Plats:    Karlskoga Folkhögskola 
Tid:      14:00 -16:00 
 
Anmälan gör du till avdelning 19 expedition telefon 
0586 -72 11 80 

Lönebesked januari 
Vi har ett specialavtal inom stålindustrin där företaget 
avsätter 4,5 % av din lön fram till och med oktober. 
Nytt avtal tecknades och började gälla från och med 
november, den nya procentsatsen blev då 4,7%. 
 

På årets första lönebesked ska företaget redovisa för 
dig hur mycket de ska sätta in på din LP för 2020. 
 

Vi som har kollektivavtal har dessutom en LO-SAF 
pension, företaget avsätter där 4,5% av din lön till en 
avtalspension. 
 

Du får under våren ett besked från FORA där du kan 
se att man verkligen satt in dina pengar. 

Säfsen 
Lördag den 13 mars  
kommer Fritidskommittén på IF Metall  
avdelning 19 genomför liknande familjedag i 
Säfsen som tidigare.  
 

På grund av rådande pandemi får man ta sig till  
Säfsen med egen bil. 
 

Anmälan sker till avdelnings expedition på telefon  
0586-72 11 80 
 

Avdelningen står för korv, kaffe, festis 
och lite annat gott till barnen. 
 
 

Återanställningsrätten 
Återanställningsrätten gäller under uppsägningstiden 
och nio månader därefter, dvs om en person har sista 
anställningsdag 30 april 2021. 
 

Har han/hon återanställningsrätten (rätt att bli  
erbjuden vakant tjänst och anställning) från den 1 
april tom den 31 januari 2022.  
 

Förutsatt han han/hon har 12 månaders sammanlagd 
anställningstid förstås.  

Facklig information  
Onsdag den 10 februari kommer vår ombudsman 
och håller diverse information om A-Kassan och 
pension mm. 
 

Det kommer att vara tre möten under denna dag, 
Vi kommer att kontakta de personer som berörs av 
detta. 


