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IF Metall
IF Metall säger inte upp det tredje avtalsåret.
Anledningen är att reallönerna tros fortsätta att stiga
och att omvärlden inte har förändrats nämnvärt
jämfört med i fjol.

Fler nya lagar gynnar IF Metallare
1 Juli trädde fler nya lagar i kraft som har betydelse
för IF Metalls medlemmar.

Tredje avtalsåret ger enligt avtalet 2 procent, plus 0,3
procent till delpensionen.

2: Färre karensdagar för arbetslösa.

I korthet handlade det om att det fortfarande är
högkonjunktur men att den dämpas något.
Inflationen ligger på 2 % konkurrenskraften har inte
försämrats, sysselsättningen ökar.
Det finns matchningsproblem på arbetsmarknaden.
Löneökningarna har varit högre i Sverige än i många
konkurrentländer, Tyskland undantaget
Händer i företaget
Det förekommer en del ny rekryteringar/anställningar i
orten Degerfors.
Arbetsbelastningen känns hög inom de anställda inom
koncernen, detta kan bero på omorganisationer.
Överlämning vid tjänstbyten faller en del mellan
stolarna vad som ska/förväntas av individen. Skapar
en oro i organisationen.
Siffrorna för Degerfors orten ser bra ut. Cem utlovar
att vi ska ha en julfest.
Det vi fortfarande kämpar på med är problem med
svårtydliga lönelappar. Det pågår ett arbete fack och
företag gällande detta i hela Sverige delen.
Om det visar sig att du har fel på din lön vill HR
Degerfors att ni vänder er till Zalaris direkt så det blir
fler samtal, mer tryck på Zalaris. För att få kontakta
med dem kontakta HR.

1: Avdragsrätt för fackavgift

3: Högre böter för arbetsgivare som utnyttjar
papperslösa.
4: Praktisk arbetslivsorientering, prao, blir
obligatoriskt igen.
5: Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs.
Hamnar nu på 30 300 kronor per månad,
jämfört med 28 400 kronor.
Den högsta sjukpenningnivån blir 775 kronor per
dag en höjning med 50
kronor.

Vintertid – mot mörkare eftermiddagar!
Natten till 28 oktober är det
återigen dags att gå tillbaka till vintertid.
Vid återgång till normaltid
erhåller berörda personer lön
jämte ob-ers för den timme
nattskiftet förlängs.

Däckbyte på kärror
Däckbyte på div. kärror kommer att börja
inom kort.
Grundregeln är att 1 dec skall alla bilar
ha dubbdäck. Det är tillåtet att ha vinterdäck på släpkärran och sommardäck på bilen, men inte tvärt om.
Folksam
På grund av olika nya system och utbildningar inom
Folksam har Kenneth Svensson valt att gå ca två
månader tidigare än tänkt tidpunkt för pension. Vi
kommer därför ha ett glapp på möjlighet att boka in sig
på ”pratstund” med Folksam.
Den nya killen heter Erik kommer att börja här någon
gång i november.
Vi får Tacka Kenneth Svensson för dessa år.
Säkerhet
Nu finns det ett CSK beslut på att inom
Outokumpus område så ska man bära
varselväst.
(CSK= Centrala skyddskommittén)

