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Webbversion

Nyhetsbrev nr 3 från IF Metall Värmland Logga in

Avtalsrörelsen 2020

IF Metall Värmlands representantskapsmöte
IF Metall Värmlands representantskapsmöte för hösten hölls för första gången
digital, denna gången via Teams, på grund av pandemin vi just nu genomgår. 
 
På agendan stod bland annat att besluta om budget för 2021, avdelningens
reglemente, samt att ombuden fick en genomgång från våra kommittéansvariga
vilken verksamhet de planerar för nästa år. 
 
Totalt deltog 42 st och det fungerade över lag väldigt bra. 
Tusen tack till alla som deltog!
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I våras blev alla IF Metalls kollektivavtal
förlängda, och förhandlingarna
återupptogs den 1 oktober. 
 
Efter intenstiva förhandlingar så kom vi
överens med teknikarbetsgivarna om ett
29 månader långt avtal med 5.4% i totalt
avtalsvärde. I det värdet så ingår även
deltidspension, avtalspension och en
låglönesatsning

Utbildningar
Tyvärr har vi fått ställa in många
utbildningar. Vissa går digitalt, bland
annat vår populära medlemsutbildning. 
 
Du kan läsa mer om den samt hur du
anmäler dig via länken nedan. 
 
https://www.ifmetall.se/medlem/anmal
an-till-utbildning-medlem-i-facket/ 

 

 

 

Coronapandemin ger avtryck
Forgex Sweden lyfte sina problem med Tillväxtverkets bristfälliga hantering av
permitteringspengar för korttidsarbete med IF Metalls verkstadsklubb. Detta
resulterade i att klubbordförande Stefan Åström tog kontakt med politikerna i
Stockholm för att om möjligt sätta fart på Tillväxtverket. Ett antal mail skickades ut
ena dagen och redan samma dag kom svar och en riksdagsman ville komma på besök.
Sagt och gjort, redan nästa dag så möttes Lars Mejern Larsson, Per Axelsson, vd
Forgex Sweden AB, och IF Metalls verkstadsklubb genom Stefan Åström, i Arvika för
att diskutera problemen.

 

Man sökte bidrag för korttidsarbete för april och maj som utbetalades i juli. Därefter
anmodades man att skicka in en avstämning som gjordes 27 juli. Samtidigt ansökte man
om stöd för juni, juli, augusti och september. Sedan dess har ingenting hörts. Två och
en halv månad utan varken svar eller begäran om komplettering. Så där sitter nu ett
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antal olika företag med sjunkande siffror och inga svar från Tillväxtverket när man kan se
fram emot att få stödet utbetalat. Man kan tycka att en myndighet åtminstone ska svara
på telefon eller mail i tider av pandemi. På bilden: Mejern Larsson(S) till vänster och Per
Axelsson, vd Forgex Sweden AB.
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Det är det här vi kallar facklig-politisk samverkan. Vi ser ett problem i verksamheten vad
det nu kan vara, och försöker ta upp det med politiken. På samma vis försöker också
företagen påverka genom sina organisationer. Nu får vi se om det blir något resultat.
Tillväxtverket behöver snabba på sin handläggning om vi ska ha några arbetsplatser kvar
efter coronapandemin.

 

Artikel: Stefan Åström, klubbordförande på Forgex i Arvika

 

 

Följ oss!

YouTube Facebook Twitter LinkedIn Instagram

IF Metall Värmland  | Frögatan 6, 653 43 Karlstad | 0771-33 33 11 | postbox.avd14@ifmetall.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är medlem, förtroendevald eller anställd i IF Metall.  
Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter. 

Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss, avanmäl dig här.

Dela nyhetsbrevet

https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2findustrifacketmetall
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2findustrifacketmetall
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fifmetallvarmland
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fifmetallvarmland
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fifmetall
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fifmetall
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fcompany%2fif-metall
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fcompany%2fif-metall
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.instagram.com%2fifmetall%2f
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.instagram.com%2fifmetall%2f
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.ifmetall.se%2fom-oss%2fvara-avdelningar%2fvarmland%2f
mailto:postbox.avd14@ifmetall.se
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.ifmetall.se%2fom-webbplatsen%2finformation-om-hantering-av-personuppgifter%2f
https://ui.ungpd.com/Contacts/00000000-0000-0000-0000-000000000000/Unsubscribe?AccountId=adf0627a-4131-48b4-9e77-5ba378993810&ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&IssueId=4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6&ir=
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Share?channel=facebook&AccountNr=13265&ContactNr=0&IssueNr=212375
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Share?channel=twitter&AccountNr=13265&ContactNr=0&IssueNr=212375
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Share?channel=linkedin&AccountNr=13265&ContactNr=0&IssueNr=212375
https://evt.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fui.ungpd.com%2fIssues%2f4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6%2fForward%3fAccountId%3dadf0627a-4131-48b4-9e77-5ba378993810%26ContactId%3d00000000-0000-0000-0000-000000000000%26IssueId%3d4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6%26ir%3d


12/8/2020 IF Metall Värmlands nyhetsbrev nr3 2020

https://ui.ungpd.com/Issues/4795c359-2ec8-4059-92c9-033d3ec52aa6 5/5


