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Kongress-kort Sänkt avgift till a-kassan
Den 1 juli blir egenavgiften till a-kassan 140 kronor i
månaden. Mot tidigare 246 kr/mån.
Kongress-kort Fackavgiften Oförändrad
På fackavgiften kommer den högsta och den lägsta
avgiften att vara oförändrade, det vill säga 200 kronor
respektive 500 kronor per månad.
PSC-Nordic (Fd smidesbolaget)
Efter semestern kommer det att startas diskussioner
om hur PSC kommer att integreras fackligt mer med
oss inom JBK här på järnverket. Avsikten är att det
skall vara genomfört till Årsskiftet.
Bakgrund
Sedan tidigare är vi på Järnverket och PSC
samma företag, juridiskt och verksamhetsmässigt.
De olika facklubbarna har däremot valt att inte vara
självständiga. Nu har PSC-klubben begärt att det
bara skall vara en facklubb.
Vår åsikt
Vi är positiva till att detta sker eftersom vi länge har
drivit frågan att vi måste vidareförädla våra produkter
mer här i Degerfors, mycket av detta har skett i den
riktningen och då just inom PSC. För oss inom JBK
är det viktigt att jobben utvecklas här i Degerfors.
Det innebär
PSC blir en avdelning som alla andra på järnverket,
ur facklig mening där vi nu är 10 avdelningar och vi
kommer att få 11 istället.
Det kommer inte att innebära några nackdelar för
medlemmarna, det blir tvärtom att medlemmarna på
bägge enheterna blir vinnare.
Ersättning Nationaldagen
Nationaldagens OB räknas som ett
Söndagstillägg, det gäller från
kl 22 dagen före nationaldagen
till kl 22 samma dag.
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Löneförhandlingarna
Vi har nu påbörjat löneförhandlingarna med företaget,
och vi har lämnat 10 olika förslag till förändringar av
löner och lönesystemsförändringar.
Några korta lönefakta är följande:
Mångkunnigheter
Tabellen intill visar hur många
personer som har 1 - 2 eller 3
mångkunnighetstillägg

MK1
325
80%

MK2
209
51%

MK3
123
30%

(Varje tillägg är värt 301 kr/mån)

Flexibilitets tillägg
Tabellen visar hur flexibiliteten är fördelat på antalet
personer med antalet flexibiliteter
FL1
271
66%

FL2
151
37%

FL3
74
18%

FL4
40
10%

FL5
20
5%

FL6
6
1%

FL7
0%

(FL2 betyder att det är 151 personer (37%) av alla medlemmar
som har 2 flexibilitetstillägg. Varje tillägg är värt 186 kr/mån)

Vi återkommer så fort det är möjligt om hur det går i
förhandlingarna, vårt mål är att vi skall vara klara före
semestern.
Bron snart på plats
Under slutet av Maj kommer
bron att vara färdigmålad den
blir inte grön som den var
tidigare utan får nu istället ett
stuk av rostfritt.
Tanken är att den återigen kommer att vara på plats
under Juni månad
Viktigt Medlemserbjudande
Många tecknar inte någon sjuk- / olycksfallsförsäkring
för sina barn. Det finns föräldrar som tror att barnen
är försäkrade på förskolan, fritidshemmet eller i
skolan, och då genom kommunens försorg.
Sanningen är att det finns barn
som går i skolan och endast är
försäkrade den delen av dygnet
då de är i lektionssalen.

Ansökningar Odelbergsfonden
Det är snart dags att söka bidrag från utbildnings fonden. Fondens syfte är att ge bidrag åt barn till våra
anställda och som utbildar sig inom områden som är
lämpade för företagets verksamhet.

Därför kommer IF Metall att
erbjuda alla medlemmar under 45
år den nya sjuk- och olycksfallsförsäkring ”Medlemsbarn”

Utbildningar som berättigar är:
- Högskola / Universitet
- Gymnasieskolans tekniska linjer

Likheten är 80 kronor
Det är priset på chipspåsarna och månadskostnaden
per barnförsäkring för dig som är medlem i IF Metall.

