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PREMIEN 
Premien under 1:a kvartalet har gått bra men för 
Ämnesenheten har utfallet ej varit i nivå med 
övriga enheter. 

 
Vi upplever att samtliga enheter kör lika bra och 
då borde även ÄE ligga på samma nivå som de 
övriga. 
 
Vi har från Metalls sida försökt att tagit upp en 

 VP ÄE LP 
JANUARI 1 557 995 1 218 
FEBRUARI 1 473 895 1 457 
MARS 1 615 1 335 1 770 

Snitt =  1 548 1 075 1 482 

VINSTDELNING 
De olika koncernfacken har nya förhandlingar 
angående vinstdelning inom Avesta Sheffield den 
2 och 3:e Maj 
Vi återkommer med mer information när det finns 

ÖVERTIDS BLOCKAD METALL 
 
Enligt TV radio tidningar mm så informeras det nu om 
att Metall har övertidsblockad från den 2:a Maj 
 
Observera det gäller Metallarna inom Verkstads 
industrin allstå  INTE för oss som arbetar inom 
Stålindustrin  
 
Den information som vi har från de förhandlingarna 
som är inom Stål avtalet så räknar man med att det 
finns lösningar på gång och inga riktigt stora skillnader 
finns, och därför så går de förhandlingarna vidare 
 
ALLTSÅ INGEN ÖVERTIDSBLOCKAD ÄR 
UTLYST PÅ  STÅL  SIDAN INOM METALL 

Aktuell Text 
TV-info  TV 4 

 
 

Det finns aktuell information på TV 4:as Text 
TV angående vad som händer inom Metall 
och angående avtals rörelsen  mm  
 

På sidan 272 finns informationen. 
 

HAR DU LO - LÅN 
 
Vi har upptäckt att om man tagit ett LO-lån och den 
dagen som man tog lånet så var man sjukskriven Då 
gäller inte den försäkring som är tillsammans med 
lånet, fast man betalar avgiften på försäkringen 

PERSONLIGA TILLÄGG 
 
På olika avdelningar så har det införts olika typer av 
tillägg  tex om man är samordnare som innebär att  
man har fått ett ansvar och befogenheter som är 
utanför det normala för sin ordinarie arbetsuppgift så 
skall man få ett tillägg på lönen. 
 
Metall och företaget håller på att försöka hitta ett 
system där man kan ge rättvisa tillägg som innebär att 
har man en viss typ av ansvar så skall man ha samma 
ersättning oberoende på vilken avdelning man 
arbetar . 
Detta värderings system beräknas att vara färdigt 

SME - FESTIVALEN - 95 
Metall har tillsammans med företaget kommit överens 
om att subventionera Guldhäftet till Sme festivalen  
Guldhäftet innehåller bl.a  
 > Entrebiljett frdag och lördag 
 > Entrebiljett till SM i road racing Fre-Lör-Sön 
 > Lottsedel 
 > Samt olika rabattkuponger till ett värde av 1000 kr 
 
Häftet kostar egentligen 100 kr , men det kan köpas för 
50 kr på Metall  men max 2 häften per anställd 


