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Efterlysning inbetalningskort Folksam 
Det har sedan januari varit en hel del strul med löne-
avdraget för gruppliv försäkringen på lön.   
Det har inneburit att några personer nu plötsligt har 
fått ett inbetalningskort från Folksam 
Vi efterlyser därför de personer som fått ett sådant 
här inbetalningskort och att de skall kontakta Metall 
JBK så fort som möjligt 

Skiftuppgång Bandslip 
Varmplåt har för avsikt att öka skiftgången inom 
Bandslipen från 3 till 5 skift. 
Det kommer att innebära ett ökat personalbehov med 
4 personer, och det kommer att lösas internt inom 
varmplåt, och det blir inga nyanställningar. 

Nya tillägg i vårt avtal 
Från 1 april 2005 höjs ob-tilläggen med 2,83 procent. 
 
De nya OB-tilläggen blir dessa 

 
Övriga tillägg 
De övriga ersättningarna som gäller från 1 April är: 
Övertid blir 35,76 kr/tim 
Omställning blir 14,30 kr/tim 

 2004 2005 
Eftermiddag kl. 17–22  18,55   19,07  
Natt kl. 22–06  23,84   24,51  
Fredag kl. 22 till lördag kl. 22  52,02   53,49  
Lördag kl. 22 till söndag kl. 22  72,96   75,02  
Storhelg   121,43   124,87  

Centrala avtalet 
Det 2:a avtalsåret i det centrala avtalet träder nu i kraft 
den 1:a April. 
 
Det centrala avtalet för 2005 innebär detta  
  

Löneökningar  
Löneökningen är på 455 kronor  
Dessa pengar är inte generella (lika till alla) utan är en 
pott som skall fördelas i vårt lönesystem. Vi kommer 
därför att påbörja de lokala förhandlingarna så fort 
som möjligt  
 

LP (livsarbetstidspremie)  
I vårt avtal avsätter företaget en del av lönen till en 
Livstidspremie (LP), syftet är att man skall kunna  
förkorta sin arbetstid före 65 års ålder. 
 
Detta LP-avtal började gälla 1998 och då avsattes  
0,5 % per år. Från 2004 var det 3,3 % av lönen.  
Detta får man ett värdebesked hem varje år från Fora. 
För 2005 är avsätts 3,65% av din lönesumma 
 
I vårt avtal avsätts ytterliggare nu till LP.  
Ex Din inkomst är 20 000 kr/mån och då avsätts varje 
månad dessa belopp 
 
 2004 2005 2006

660      730        800      

Nationaldag 6 Juni 
Enligt ett beslut i Riksdagen upphör Annandag Pingst 
att vara helgdag from 2005.  
Nationaldagen  blir i stället helgdag. 
 
Vårt avtal kommer därför att ändras enligt följande: 
 
Arbetstidens förläggning ändras så att driftstoppet vid 
pingsthelgen minskas med 24 timmar till 32 timmar 
och tillägg görs för den 6 juni med 24 timmar. 
 
Samt att  storhelgsob / ersättning ändras så att det  
utbetalas från pingstafton kl. 14– pingstdagen kl. 22 
och 5 juni kl 22–6 juni kl. 22. 
 
I år inträffar Annandag Pingst den 16 maj. I alla  
arbetstidsschemor är denna dag en vanlig vardag och 
således en arbetsdag.  
Den 6 juni är däremot en storhelg. 

Stålverket 
Det förekommer en hel del rykten om vad som skall 
hända med stålverket.  
Det ena dagen skall det startas upp och nästa dag 
skall det säljas. Varianterna är många från försäljning 
av smådelar till att allt skall säljas i ett svep. 
 
Inom alla fack både inom koncernen och de lokala 
facken är vi alla överens om att när alla möjligheter är 
uttömda med att få stålverket uppstartat, då först är vi 
beredda att gå med på eventuella försäljning.  
 
Detta är vi även överens med företagsledningen. 
Hittills har det inte varit några MBL informationer eller 
förhandlingar om försäljningar. 

Sociala fonden 
Nästa gång det är utbetalning är 1 April 07.00-13.00 

 

Vi önskar alla en  
Glad Påsk  

 

Bonusförhandlingar 
Vi sitter för närvarande i förhandlingar angående en 
bonus inom varmplåt, utfall och resultat återkommer 
vi med när förhandlingarna är avslutade. 


