Motorbladet
Nu slutar Folksam med lönedrag
Med start under vecka 25 kommer de som nu har
lönedrag att få hem brev från Folksam om att lönedraget kommer att försvinna.
Man kan då ringa till Folksam alt. anmäla autogiro
på deras hemsida.
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Workers Memorial Day
Workers Memorial Day uppmärksammades på PES i
Skövde den 28e April. Extra fokus var på våra skyddsombud som fick fina tröjor så att de skall synas
bättre ute i fabrikerna.

All info står i brevet som skickats hem till de som har
lönedrag och berörs, dvs har man redan ett autogiro
på Folksam behöver man ändå uppdatera vad som
skall dras på det.
Vid frågor eller för att ändra sin betalningsmetod
kontakta Folksam på 0771-950 950

Jenny Sirén HSO Montering
Mirfan Ruznic Skyddsombud

Så här ser en del av brevet ut:
Under dagen som
genomfördes i samverkan mellan företaget
och de fackliga parterna så rekryterades
nya skyddsombud till
verksamheten.

Jens Thorsell HSO Bearbetning
delar ut gåva till Ola Mellqvist
som är skyddsombud på IMQ

Det är viktigt att ändra sin betalningsmetod från
lönedrag då man annars riskerar att bli av med sin
försäkring.
Man kan även via QR-koden boka in sig på samtal
med Folksam där man går igenom ekonomi samt
försäkringar och pension.
vänd blad.

Elias Yuksel & Anton Birgersson

Sjuk under semestern
I det fall någon insjuknar under huvudsemestern och
vill begära att få avbryta sin semester blir rutinen som
följer:
Sjukanmälan till receptionen Östra:
Tel.0500-27 55 60.
Öppet tider: 06:25-15:30
Lunchstängt 11:30-12:15 samtliga dagar.
Vakten tar emot anmälan och skickar en lista till lönekontoret.
Lönekontoret skickar ut en blankett till medarbetaren
för att denne skall kunna göra en formell begäran om
“avräkning av semesterdagar”. Blanketten skickas underskriven av medarbetare och chef i retur till lönekontoret. Om personen är fortsatt sjuk när huvudsemestern är över så skall medarbetaren ringa sin chef
enligt vanliga rutinen. I övrigt gäller rutinen med inskickande av läkarintyg m.m.

Glad Sommar!
Vi önskar alla våra medlemmar en glad sommar och
se till att ni följer FHMs rekomendationer och tänk
med hjärtat.
Vi på Metallklubben går på semester V.28 och är åter
på klubben V.32!

Observera att semesterkodning i Tidinfo ej bryter Vi hoppas att alla nu får en riktigt fin semester.
en sjukskrivning endast instämpling i Tidinfo bryter
sjukskrivning. Risk finns att anställda får brev från
Försäkringskassan och att chef uppmanas göra en s.k.
arbetsförmågebedömning när man varit sjuk mer än
15 dagar. I händelse av brev från FSK eller uppmaning att göra arbetsförmågebedömning ignorera detta
om sjukskrivning ej pågått längre än 15 dagar annars
gäller Försäkringskassans vanliga rutiner.

Corona under semestern
Om det uppstår fall med covid-19 under semestern
så skall det anmälas via mail till corona teamet som
sedan sammanfattar detta i vår personallogg.
Om en person känner symptom så skall man agera
precis som tidigare genom att sjukskriva sig enligt instruktion ovan.
Coronafall mailas till Mats Gustavsson, Henrik Ljungkvist eller Christina Sjöberg.
Coronateamet/Hannu Meriläinen.
Elias Yuksel & Anton Birgersson
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