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Premien för Juli månad är i princip ett 
snitt av April - Maj - Juni  
Det innebär att premien som utbetalas 
den 20 Augusti blir: 
 
 ÄE = 1.340 kr 
 VP =  1.053 kr 
 LP = 1.181 kr 

Subvention  
Metall:s Järnbruksklubb styrelse  har 
beslutat att vi skall subventionera biljetterna  
och det innebär att istället för att betala 120 
kr för ett festivalhäfte så kan man köpa det  
för endast 60 kr. 
 
Erbjudandet gäller även Maka/make  

Biljetterna säljs på Metalls kontor  
(Gamla Stålverks kontoret) 

 
Endast kontant betalning gäller och inget köp 
får ske genom ombud. 

ANSLAGS TAVLOR    METALL INFO  
Vi har inom Metall skaffat anslags tavlor ll alla  
klubbar där Metall informa on kan sä as upp 

 

Avsikten är a  det skall komma ut en aktuell  Metall 
informa on var 14:e dag  
De som kommer a  vara ansvariga för tavlorna är 
respek ve klubbordförande 

TFA-FÖRSÄKRINGEN 
 
TFA-försäkringen har alltid fungerat så att försäkrings-
bolaget har lämnat 100 % ersättning oavsett om 
arbetsgivaren varit vållande till skadan eller inte. 
 
Men på grund av att Regeringen har  beslutat att 
sänka ersättnings nivåerna i arbetsskade-
försäkringen, och att flytta dessa kostnader till TFA-
försäkringen, är det  nya villkor som gäller. 
 
Detta har nu medfört att LO tvingats diskutera skade-
begrepp , vållande m.m. 

Några viktiga delar är: 

När man skall göra en anmälan 
till  TFA krävs det att den 
försäkrande själv i arbetsskade 
rapporten anger att 
arbetsgivaren är vållande till 

I skador där arbetsgivaren varit vållande 
lämnas full ersättning från första dagen.  
I övriga fall lämnas ersättning först från 
91;a dagen,och i dessa fall måste man 
därför göra anmälan till AGS för att få 
ersättning mellan 15:e - 90:e dagen. 

Färdsolycksfall som omfattas av 
vanlig trafikförsäkring omfattas inte 
längre av TFA-försäkringen. 
 
Däremot är det ingen ändring på 
övriga färdsolycksfall. 

De nya reglerna trycker väldigt 
hårt på att Skyddsronder fungerar 
och att de påpekanden som 
kommer upp åtgärdas 

De nya TFA reglerna innebär att det 
kommer att vara av avgörande 
betydelse att arbetsuppgifterna samt 
arbetsplatserna dokumenteras 

Om du har några frågor eller funderingar 
kontakta då  Ejlif Jensen HSO, Metall tel 47 199  


