
 Nummer 9 20 Juni1995 

Lokala förhandlingar 
Alla Metallklubbar inom koncernen var överens om 
att vi alla tillsammans skall förhandla mot företaget  
 
Det har varit ett flertal förhandlingar mot  ledningen 
inom Avesta Sheffield men det har inte gått att  blivit 
överens om tolkningen i det centrala avtalet 
angående “löneöversyn” och där företaget ansåg att 
vi inte skall ha det som står i det centrala avtalet de 
ville göra en avräkning på det som vi fått under året 
ex om någon har fått en mångkunnighet eller fått en 
högre lönegrupp så skall det räknas av.  
Vi sa NEJ från Metall  
 
Centrala förhandlingar 
Därför hänsköts den tolkningen till de centrala 
parterna i Stockholm för att de skulle lösa den frågan 
och De blev inte överens om tolkningen 
 
Lönenämden 
Eftersom förbunden inte kunde bli överens så gick 
frågan till Lönenämden där det är 3 st från vardera 
arbetsgivarförbundet och 3 från Metall  förbundet  
 
Lönenämden har nu haft sitt möte och resultatet 
blev där att de ej heller blev överens  
 
Då återstår endast 2 saker antingen går man till AD 
(arbetsdomstolen) eller försöker en gång till i 
centrala förhandlingar 
Efter nogranna övervägningar så hänsköts frågan 
återigen till centrala förhandlingar 
 
Centrala förhandlingar nr 2 
Parterna blev överens om följande :  
”TILL DE LOKALA PARTERNA STÄLLS ETT LÖNEUTRYMME 
OM DELS 213 ÖRE ATT UTLÄGGAS GENERELLT,DELS 89 
ÖRE ATT FÖRDELA I LOKALA FÖRHANDLINGAR PER DEN 1 
APRIL 1996.”   
Ingen löneavräkning kommer att ske. 
 
 
Vad händer nu i de Lokala förhandlingarna 
Eftersom de justerade protokollen från 
förhandlingarna kommer att bli färdiga nästa vecka 
så kan vi nu förutse att tidigast i Augusti månad så 
kan vi i Degerfors sätta oss med företaget och 
förhandla om hur de 89 öre skall fördelas på våra 
Metallare. 
De 213 öre är generella och skall läggas på AV-
delen. 

Vi har fått en hel del frågor om vad som gäller med 
veckovilan under semestern på grund av att olika 
driftchefer har gått ut och sagt att veckovilan är 
bortförhandlad mellan Metall och företaget. 
 

DET ÄR FEL  Veckovilan gäller fortfarande  
 
Vårt råd och tips till alla om olika chefer påstår något 
som verkar konstigt  

Kräv alltid att få se uppgörelsen/protokollet.  
 

Vi har överenskommit med företaget att möjlighet för den 
som vill kan ta ut ett förskott på sin semesterersättning. 
 
Förskottet som är på 2000 kr utbetalas då den 19 Juni och 
ingen skatt dras på det och det regleras då i Augusti när 
den ordinarie semesterlönen utbetalas. 
 
Den som vill ha ett förskott kan vända sig till sin driftchef 

På Folkets Park den 29 juni så är det barnaktivitiet 
med teater och karuseller och andra aktiviteter under 
Lördags eftermiddagen  
 
Barn teatern är en mycket omtalad och uppskattad 
med levande djur som uppträder  
 
Metall har nu gått in och sponsrat så att alla går in 
gratis   

Inom Varmplåt så kommer man nu att gå ned i skiftgång 
och man kommer då att genomföra ett stort 
utbildningspaket som innebär att  1 lag kontinuerligt 
kommer att vara på utbildning.  
Ex betlinen  går man FM -EM -Natt - Dag  där man på 
dagveckan har en utbildningsvecka. 
Respektive chef och klubbordförande har förhandlat där 
om vad som gäller angående betalningsregler och 
utbildningsplanerna. 


