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Det är viktigt att man har rätt årsinkomst anmäld 
till Försäkringskassan  
 
Så här räknar du ut din totala årsförtjänst 
Se på lönebeskedet och ta uppgifterna därifrån 

 
 AV-delen * 12,2 
 
 IV-delen  * 12,2 
 
 Eventuella OB-ersättningar 
 
 Premien   
 
Lägg sedan ihop dessa summor och tag kontakt 
med försäkringskassan 
 
Det enklaste sättet att anmäla ändrad inkomst till 
F-kassan är att ringa direkt på  Telefon 42110 
 

Långa produkter 15 035 KR 

Ämnesenheten 15 778 KR 

Varmplåt 16 483 KR 

PREMIE INKOMST / ÅR  

Avsikten som man har inom enheten är att 
påbörja ett nytt sätt att köra produktionen 
nämligen ett kontinuerligt 2-skift  vilket  kommer 
att innebära att man arbetar i tre skiftlag. 
 
Det man gör nu är att försöka rekrytera folk till 
det 3:e skiftlaget för upplärning under hösten 
inom Järnverket. 
 
De som är intresserade att söka sig till Långa 
produkter bör snarast höra av sej antingen till 
Metall eller personal avdelningen 

Skiftform Skift bytes tider Kr/år 

2-skift 
Murare STS 

LP 

 
Dag och 2 skift 
Dag och natt 

7500 
5000 

13200 

3-skift  15 600 

4 skift  29 200 

5-skift  41 800 

Premien uträknas på det sättet att man tar  premie 
snittet för de 3 senaste månaderna  * 12,2 

R ä t t   Å r s i n k o m s t 

Långa produkter har för avsikt att  till Januari 
1995 gå upp i skiftgång   
 
Bakgrunden 
Marknaden för  valsade billets fortsätter att öka 
och om man jämför med att under februari-93 så 
producerade man ca 29 000 ton inom Långa 
produkter Degerfors.  
Och nu räknar man med att kunna producera 
och sälja ca 100 000 ton efter nyår. 
 
Redan nu så kör man ett projekt inom Långa 
produkter som innebär att man kör 100 000 takt 
men marknaden har nu visat sig vara stabil och 
därför måste man genomföra en ökad skift gång. 

Skift uppgång  
på Långa Produkter  


