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Första maj 2020 ställs om
Första maj i år ställs inte in, det ställs om. Förbundet uppmärksammar dagen genom att spela in 
förbundsordförande Marie Nilssons första maj-tal och lägga ut filmen på hennes sida på Facebook.
På förbundets Facebook-sida publiceras en delningsbild med citat från Marie Nilssons tal.
LO och Socialdemokraterna kommer att livesända ett gemensamt första maj-program klockan 11.00–12.00. Talare 
är Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson. Sändningen visas på Socialdemokraternas och LO:s Facebook-sidor 
samt på Socialdemokraternas Youtube-kanal.
LO och Socialdemokraterna har också ett gemensamt Facebook-event om första maj, där man bland annat kan upp-
datera sin profilbild på Facebook med årets första maj-märke. Vi uppmanar avdelningen att både dela och bjuda in 
till eventet i de egna kanalerna, så att det får riktigt många deltagare. 
Eventet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/557172051897803/ 

Från och med den 1 maj i år höjs medlemsavgiften 
till a-kassan med 23 kronor per månad. Det inne-
bär att de som är enskilt anslutna till a-kassan får 
en höjd medlemsavgift med 23 kronor per månad.

De som däremot är medlemmar i både förbundet 
och a-kassan kommer inte märka någon skillnad. 
Avgiften höjs förvisso även för dem, men den 
kostnaden tar förbundet.
För enskilt anslutna medlemmar i a-kassan blir 
den nya avgiften 145 kronor.

IF Metall och övriga facken inom LO har kommit överens 
med motparten om ett avtal för korttidspermitteringsstöd 
för de som arbetar inom bemanningsbranschen.
- Det är vår fackliga uppgift att se till att alla våra medlemmar 
har ett så bra skydd som möjligt. Därför är vi väldigt glada att vi 
har lyckats teckna avtal om korttidspermitteringsstöd även för 
de bemanningsanställda, säger Veli-Pekka Säikkälä.
- Regeln är att det ska beräknas på det genomsnittliga förtjänst-
läget (GFL) under en tremånadersperiod innan det datum som 
avtalet tecknades, säger Anna Gustafsson, IF Metalls förhand-
lingsenhet, och fortsätter: - Har man varit uthyrd till flera olika 
ställen får man räkna ihop dem och beräkna en GFL på samtliga.
Avtalet innebär att i stället för att få garantilön på mellan 
111–118 kronor i timmen när man inte är utbokad får personen 
en korttidspermitteringslön beräknad på GFL. Det innebär även 
att en bemanningsanställd, som har varit korttidspermitterad, 
om hen senare blir uppsagd, får sin arbetslöshetsersättning 
baserad på GFL i stället för garantilön. 
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