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Överenskommelse klar    - INGET VARSEL - 
 
Vi har nu gjort en överenskommelse 
vilket innebär att det varsel som var 
planerat på 78 personer inte blir av. 
 
 
Under Tisdag eftermiddag samlades klubbstyrelsen 
och alla våra kontaktombud där kompromisslösningen 
som arbetats fram gicks igenom.  
 
Alla blev helt överens att vi skulle skriva på denna 
uppgörelse och då säkra att inget varsel sker under 
avtalsperioden. 
 
Huvuddelarna är: 
• Avtalet gäller till sista September 
• Inget varsel läggs på Degerfors orten  
• Avtal är grundat på vårt alternativ. 

Införande av delpension 
Som en första åtgärd skall företaget genomföra ett 
informationsmöte nu på Fredag kl 13 med alla  
metallare som är äldre än 58 år  
 
Det man skall presentera är ett erbjudande angående 
att man kan ta delpension från 1 Juli. 
 
Delpensionen innebär att man jobbar ½-tid och har en 
ersättning på 75 % lön. 
 
Principen är att 2 personer som jobbar halvtid delar på 
ett heltidsjobb. 

Facklig Utbildning 
Vi kommer under fram till sista September att   
genomföra utbildningar inom IF Metall liknande den vi 
kört under våren, för att medlemmarna skall få en 
ökad kompetens i viktiga frågor. 
 
 

Antalet utbildningsdagar för varje person består av  
4 dagar och då får man ett stipendium från Metall 
samt viss del av sin lön från företaget 

Arbetstidsförkortning 
Vi har överenskommit om en arbetstidsförkortning på 
11 tim i månaden och det kommer att medföra ett 
löneavdrag på 7 tim. 
 
Man kan istället för ett få ett löneavdrag för dessa 
timmar utnyttja kompensations ledighet, semester 
eller ta ut arbetstidsförkortning.  
 
Har man inget av ovanstående kan man istället ta  
varierad arbetstid (se nedan)  
 

Sett under hela avtalsperioden ser ledighet och av-
drag ut på detta sätt: 

Angående ledigheten 
Grundprincipen är att detta skall gälla alla Metallare 
och det skall inte vara några undantag.  
Vid eventuella undantag skall det ske en separat  
förhandling om detta. 
 
Driftchefen och kontaktmannen på alla avdelningar 
skall tillsammans komma överens när de lediga  
timmar skall läggas ut. 
 
Man behöver inte hålla sig till 11 tim/mån det viktiga 
är att det totalt blir 44 timmar som helhet.  
Ett exempel:  44 tim i samband med semestern. 
 
Angående Avdraget   
Företaget gör ett löneavdrag på 7 tim varje månad  
oavsett när man lagt ut den lediga tiden. Detta för att 
minimera att man inte får för höga avdrag 
Avdragets storlek är 955 kr/mån. 

Lön 20 Juni 
På lönen som utbetalas i juni kommer det att utbetalas 
retroaktivt för April och Maj retroaktivt 1. 400 kr samt 
att alla löner är höjda med 700 kr.  
 
Det gör att alla får en inkomstförstärkning på 2.100 kr.  

Timmar juni juli aug sept tot Dagar
Ledig 11 11 11 11 44 5,5
Avdrag ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐28 ‐3,5

78
   VARSEL

Varierad arbetstid 
I vårt centrala kollektivavtal har vi något som heter 
varierad arbetstid, ett annat populärt ord är konjunktur 
anpassad arbetstid. 
 
Detta avtal kan nu användas istället för att man får ett 
löneavdrag , men det förutsätter att man inte har 
komp, semester eller arbetstidsförkortning,  
 
Detta gäller fram till 31 mars 2010 
 
Man kan max ha 28 timmar i ett minussaldo och gör 
man övertidsarbete fram till mars nästa år skall det 
användas för att reglera eventuell minustid. 
Har man Minustid kvar efter den 31 mars 2010 så 
regleras det med ett  löneavdrag då. 


