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Regeringen höjer ersättningen från
a-kassan från och med den 7/9
 
  

 
Det nya taket blir 760 kronor per dag även för dig som har en ersätt-
ningsnivå på 65 procent av lönen.  

Taket för grundersättning höjs till 365 kronor per dag Grundersätt-
ningen höjs från 320 kronor till 365 kronor per dag. Grundersätt-
ningen gäller för dig som hade arbetat tillräckligt många timmar 
under det senaste året för att uppfylla ett arbetsvillkor, men som 
inte hade varit medlem i en a-kassa under 12 månader när du blev 
arbetslös. 
 
Kommer du att få högre ersättning? De nya reglerna innebär att den 
maximala ersättningen från a-kassan blir högre, men det betyder 
inte att alla får högre ersättning. Din ersättning efter höjningen be-
ror på hur mycket du jobbade och tjänade tidigare, och hur länge du 
har varit arbetslös. 
 
Kontakta din a-kassa om du har frågor Du som har rätt till högre 
ersättning efter höjningen den 7 september 2015 kommer att få det 
automatiskt. 

 

 

 
Inkomstbaserad ersättning  
Dag 1-100  80 procent av lönen  Högst 910 kronor per dag  
Dag 101-200  80 procent av lönen  Högst 760 kronor per dag  
Dag 201-300  70 procent av lönen  Högst 760 kronor per dag  
Dag 301-450*  70 procent av lönen  Högst 760 kronor per dag  
*Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år  



ARTIKLAR

IF Metall Norra Västerbotten finns på Mossgatan 28 (mitt emot Skellefteå Kraft 
Arena). På expeditionen jobbar fem kontorsanställda som du kan se här ned-
anför. Vi har öppet måndag till torsdag kl 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00. 
Lunchstängt 12.00-13.00. Telefonnumret är 0910-71 45 40.
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Utgivare 

IF Metall Norra VästerbotteN 

ansvarig Utgivare:  

INgrId HaNke 

redaktionsråd:  

aNders sVedjeVIk, jaN ”jaNscHa” 

joHaNssoN, sara ströMberg, 

INgrId HaNke 

ForMgivning:  

MagNus NIlssoN 

 
 

Norra VästerbotteN 

MossgataN 28 

931 70 skelleFteå 

0910-71 45 40 

postbox.aVd03@IFMetall.se

expeditioNeNs öppettider 

MåNdag-torsdag 08.00-16.00 

Fredag 08.00-12.00 

luNcH 12.00-13.00 

 

oMbUdsMän: 

lars suNdströM 

070-605 64 00 

åsa eteläMäkI 

070-340 69 42 

ordFöraNde 

INgrId HaNke 

070-58 25 961 

vice 

jIMMy FaltIN 

070-218 74 88 

 

a-kassan 

MarItHa steeN 

0910-36500 

tobIas perssoN 

0910-12130 

stUdier 

koMpeteNsNatet.se 

aNders sVedjeVIk 

070-667 85 76

Försäkringar 

HeleNa lINdFors 

0910-71 45 40

TR3AN
Personalen på kontoret

Åsa Cronwall
Administration

Tobias Persson
A-Kassan, Administration

Maritha Steen
A-Kassan

Helena Lindfors
Administration

Linda Enmark 
Administration, Ekonomi

 

Repskap 

Nästa repskapsmöte är den 19 
oktober kl.12.00 på Medlefors. 
Vi kommer att ha en gästfö-
reläsare om psykisk ohälsa 
samt arbeta fram förslag till 
avdelningens verksamhetsplan 
för 2016. Repskapet är avdel-
ningens högst beslutande organ 
och för varje påbörjat 50-tal 
medlemmar har man rätt att 
välja ombud. Enskilda medlem-
mar har rätt att delta och har 
yttrande- och förslagsrätt.



3

INTERVJUTR3AN
Allt är inte bara elände i 
Robertsfors

 

Har du fått årets  
lönehöjning? 

Finns det kollektivavtal på din 
arbetsplats är du garanterad 
löneökning varje år.
Löneökning sker vid olika 
tillfällen under året, vanligast 1 
april, 1 maj eller 1 juni.
Finns det inte klubb eller för-
handlande avdelningsombud på 
din arbetsplats kan du kontakta 
IF Metalls avdelning på 0910-
71 45 40. 

När lönerevision är genomförd 
och du har blivit meddelad din 
nya lön är det viktigt att även 
ändra den hos försäkrings-
kassan om du till exempel är 
föräldraledig.

 

Påminnelse om  
Tärnastugerna 

Vill du hyra en av IF Metalls 
Norra/Södra Västerbottens 
stugor någon av veckorna 8 
till 18 måste du anmäla ditt 
intresse senast 1 november 
året före. Stugorna lottas sedan 
bland de intresserade. På vår 
hemsida www.ifmetall.se/avd3 
hittar du mer information.

 

Medlemsrabatter 

IF Metall Norra Västerbottens 
medlemmar får rabatt vid köp 
av teaterbiljetter från Skellefteå 
Riksteaterförening, Robertsfors 
Teater och Musik, Norsjö Musik 
& Teaterförening, Västerbot-
tensteatern samt Bolidens 
Musik- och teaterförening. Hur 
mycket och övrig information 
hittar du på vår hemsida: 
 
 www.ifmetall.se/avd3.

allt är inte bara elände i robertsfors. det finns företag som vill vara på orten 
och dessutom utvecklas.

Ett av dem är Racoon som numera är 
två företag. Racoon miljöfilter AB som 
startade 1998 i Skellefteå med stöd av 
IUC - Industriell utvecklings centrum 
där IF Metall är delägare, men nu-
mera är etablerad i Robertsfors. Samt 
Racoon equipment för vattenrening, 
som drar igång produktionen under 
hösten. Med tanke på att 180 jobb för-
svinner från Robertsfors, då Element 
Six lägger ner innan årsskiftet, så är 
min fråga till Olle Sydlén, VD för fö-
retagen, hur ser han på framtiden och 
eventuell kommande expansion?

Racoon luftfilter sysselsätter idag nio 
personer varav sju direkt i produk-
tionen. Olle har själv utvecklat de 
luftfilter som företaget producerar och 
som idag finns i tunga fordon, lastbilar 
och miljöer där personer utsätts för 
miljöfarligt damm tex. återvinnings-
industrin. Företaget växer, men det är 
viktig att de länder man expanderar 
i inte har en kultur av korruption och 
synen på hälsa. Under 2016 kommer 
man att bland annat besöka Chile och 
Australien för eventuella nya markna-
der.

För drygt tre år sedan kontaktades 
Racoon och Olle av Sandströms, ett fö-
retag som har stor erfarenhet av mark- 
och vattenmiljöer, för ett samarbete. 
Olle var till en början inte intresserad 

men insåg så småningom att det inte 
är så stor skillnad på luft- eller vatten-
filter. Dessa vattenfilter är som störst 
stora som en container och kan rena 
giftigt vatten till dricksvatten. Dessa 
anläggningar kommer att leasas ut. 
Då man vill ha full koll på processen så 
kommer man att kunna övervaka re-
ningsanläggningarna från Robertsfors, 
oavsett var i världen de är placerade. 
Tre personer är än så länge anställda 
och den första leveransen kommer att 
ske under oktober månad. 

Racoon Miljöfilter finns idag i Spiran-
huset, Sikeå, utmed E4an men där 
finns inte plats för det nya bolaget. 
Det kunde gått så att hela företaget 
hade hamnat i Umeå men det löste sig 
till slut och man kunde köpa gamla 
Norrfurus lokaler som nu byggs ut och 
där det finns möjlighet att i framtiden 
kunna bygga ut. Olle räknar med att 
till årsskiftet ha allt under ett tak. På 
min fråga om anställningar så räknar 
Olle med att under senhösten anställa 
och under nästa år att ett tiotal skall 
vara anställda. Bägge företagen är 
i branscher och har produkter som 
innebär att framtiden ser ljus ut.

 

INgrId HaNke
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FackLig UtbiLdning & FoLkbiLdning 
 

iF Metall tillsammans med abF bedriver en omfattande folkbildningsverksamhet.  
du som medlem i iF Metall avd 3 kan delta i alla abF:s studiecirklar och få 300 kr rabatt.   

vissa studiecirklar är kostnadsfria som ex. fackliga, samhällskunskap, svenska, matte och engelska.

aktuella utbildningar:

baM - startar 21/9 
Försäkringsutb. komb. med 

hockey - 8/10+20/10 Folkparken 
kvinnor i Facket - 26-28/10 Umeå

Plus60 - 9-11/11 Medlefors

kontakta utbildningsansvarig:
 

anders svedjevik
anders.svedjevik@ifmetall.se

0910-71 45 42
070-667 85 76

För senaste info och aktuella 
kurser besök:

www.kompetensnatet.se

SVERIGE
PORTO BETALT

PORTO PAYÉ

B-POST

 

Tips kring pension
  
1)      Skapa dig, i god tid, en överblick över ditt pensionsspa-
rande – gå in på www.minpension.se på internet. Sidan sam-
lar sedan ihop hela ditt pensionssparande på ett och samma 
ställe så du kan göra en prognos över hur stor summa pengar 
du förväntas inbringa när du väljer att gå i pension.  

2)      Framtida utgifter – Eftersom att inkomsterna som pen-
sionär inte är lika stora som inkomsterna som löntagare, så 
bör du planera dina framtida utgifter i så god tid som möjligt.  
 
3)      Ta hjälp av någon kunnig – Pensionssystemet är krång-
ligt och du har ett flertal valmöjligheter i hur du kan ta ut din 
pension. Vänd dig därför till IF Metall avd.3 för konsultation 
om du är osäker på något. 
 
4)      Var ute i god tid – Börja se över och planera din pen-
sionering minst ett halvår innan du har tänkt gå i pension. 
Ansök om pension 2-3 månader innan pensionering. 
 
5)      Se möjligheter – Att bli pensionär är en stor omställ-
ning. Kom ihåg att det är du själv som väljer vad du vill göra 
med ditt nya liv som pensionär, så planera och fantisera i god 
tid innan du väljer att gå. 

joHaN WIdMark         

 

Avtackning 
 

 
Efter att i många år servat 
våra medlemmar i framfö-
rallt a-kasse frågor be-
slutade Britt-Inger, Bitte, 
Karlsson att gå i pension. 

Vi från avdelningen tackar 
för åren som varit och 
önskar lycka till med det 
nya livet.


