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Arbete och ersättning under Semesterstoppet 
 
Bakgrund: 
Inom loppet av två veckor har Grovplåt drabbats av 
två stödvalsbrott vilket innebär att det blivit förseningar 
till kunder i produktionsflödet inom varmplåt . 
 
Företaget vill därför nu köra ikapp denna försening.  
man kan inte ta fram en särskild bonus eftersom det 
då kan bli prejudicerande och kan skapa problem vid 
andra övertidskörningar.  
 
Förhandlad ersättning 
Vi har gjort en engångsuppgörelse som endast gäller 
körningen i samband med ordinarie semesterstopp.  
  
Uppgörelsen innebär att de som arbetar för att hjälpa 
till med förseningsläget får en fast ersättning utöver 
månadslönen.  

Ersättning per skift är 1.800 kr 
(i den summan ingår OB-övertid lön mm) 

 
Exempel 
Månadslönen är 20.000 kr  och man jobbar 4 skift  
Extra ersättning  4*1800 =  7.200 kr 
Ordinarie månadslön  20.000 kr     Total lön 27.200 kr 
 
De semesterdagar man skulle ha haft istället för att 
arbeta får man då behålla och kan ta ut vid ett senare 
tillfälle.  

Sociala fonden  
Sista gången at ta ut pengar från Sociala fonden före 
semestern är Fredagen den 18 juni kl 07.00-13.00 
 

Efter semestern blir det 13 Augusti 

Metall Avd 9 öppet under Semestern 
 

Öppettider på Avd 9 expedition under semestern  är 
Onsdagar 09.00—12.00 

 
Det gäller under tiden 21/06—08/08  

Telefon är 0586-721180 

 

Du är Försäkrad av JBK  
under semestern 

 
Är det så att du råkar ut för en olycka eller skadar dig 
på något sätt under semestern så glöm inte att den 
Frititids försäkring som vi har inom Metall JBK gäller 
all fritid således även under din semester.  
 

Om du skulle råka ut för en skada, spar alla kvitton för 
de olika utlägg som du haft och kontakta sedan Johan 
Hedström efter semestern så att du kan få ut ersätt-
ning från vår försäkring.  

Trevlig Sommar 
Eftersom detta är sista Metallaktuellt före semestern 
så vill vi passa på att önska alla en skön semester.  

Ungdomssatsning från Företaget 
Trots att vi på Järnverket befinner oss i en besvärlig 
personalsituation, så har vi gemensamt både fack och 
företag ansett att det är viktigt för Degerfors och för 
de som är bosatta här att vi måste värna om våra 
ungdomar och deras framtid  
 

Därför görs det en stor satsning med feriearbetare 
och något som vi kallar för sommarbarn.  
 

Feriearbetare 
Företaget tar in 30 personer som feriearbetare 
och syftet är att de skall kunna få arbetsplats-
praktik från industrin som kan vara till hjälp för 
en fortsatt arbetslivsutveckling. 
  

Lönerna som tillämpas är Metalls Minimilön omräknat 
till månadslön vilket gör att månadslönen blir 12.747kr 
 
Om en feriearbetare går in på en ordinarie befattning 
skall man ha lön enligt Metalls lönesystem med dessa 
faktorer : 
 
 
 
 
 
 
Sommarbarn 
För att bereda ungdomar under 18 år sysselsättning 
och även att de får en kunskap hur det fungerar på en 
tung industri, så har vi ett projekt där företaget nu har 
tagit in 17 skolelever vars arbetsuppgifter kommer att 
bli målning städning mm.  
De ungdomar som är anställda som ”Sommarbarn” 
har en ersättning på 60 kr/tim. 

      Av-del         17 063  

      IV-del  286  

Summa lön 17349 kr  

Frågetävling 
Vinnare av den senaste frågetävlingen var  
Katarina Bäckström på Betlinjen som nu vinner en  
exklusiv JBK jacka.  

Personalsituationen 
Vi är idag 438 Metallare och till semestern kommer de 
sista avtalspensionärerna att gå hem,  
Vi har i återanställnings garantin kommit till Las nr 76 
som är nästa person som står i tur på anställning 


