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Flyttning löneutbetalningsdag 
Företaget har för avsikt att flytta löne 
utbetalningsdag från den 20 till den 25. 
De vill att Degerfors skall ha samma 
dag som orten Avesta. 
 
Företaget säger att det är för att löneavdelningen i 
Avesta inte klarar av att göra Degerfors löner på ett 
kvalitativt bra sätt 
 
När man tog bort löneavdelningen i Degerfors sa  
ledningen att det skulle bli betydligt billigare och bättre 
service samt bättre kvalitet . 
Företaget har tidigare erkänt att det blev dubbelt så 
dyrt, nu säger man att det även ur kvalitetssynpunkt 
har misslyckats. 
 
Vi har krävt förhandlingar och återkommer i ett senare 
Metall Aktuellt.  

Förhandlingar Jul och Nyårshelg 
Företaget har nu beslutat sig för att man skall ha ett  
produktionsstopp 21-22-23 och 28-29-30 december. 
 
Vi har haft  förhandlingar angående vilken ersättning 
som personer skall ha under dessa dagar.  
 
Företaget tänkte först stimulera alla att 
ta ut ledighet med att man skulle få en 
extra kompensation på 25% av den tid 
som man tog ut ledighet.  
Det skulle innebära att personen får stå 
för 75% och företaget står för 25 %. 
 
 
Vi lade ett förslag som skulle innebära 
att företaget skulle ge 75% i kompensa-
tion för varje dag man tar ut ledighet. 
Det skulle innebära att personen får stå 
för 25% och företaget står för 75 %. 
 
 
Företaget ändrade sig sedan och ansåg att man skulle 
ändra arbetstiden för samtliga på järnverket till dagtid. 
 
Sedan ändrade sig företaget igen och nu 
hoppas man att så många som möjligt 
skall ta ut ledighet istället. Det innebär att 
personen får stå för 100 % och företaget 
står för 0 %. 

Julskyltning 
Under Julskyltningen Söndagen den 
29 November kommer JBK att bjuda 
alla på hamburgare och korv vid  
medborgarplatsen. 
Det finns festis och godis till barnen  

Ny semesterlag 
Alliansregeringen skall nu försämra lag-
stiftningen som påverkar semesterlönen.  
 

Detta är i korthet de försämringar de gör: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Regeringens förslag att ta bort ett helt beräkningsår i 
beräkningen av semesterlön för sjukskrivna och  
arbetsskadade, beslutas i riksdagen 25 november.   
Det får ett direkt genomslag för alla medlemmar även 
på de företag där det finns kollektivavtal. 

Avtalsrörelsen 
En ny och tuff avtalsrörelse är på igång. IF Metalls 
samtliga 41 kollektivavtal löper ut under 2010 och nya 
ska förhandlas fram. 
 
Alla medlemmar kan följa vad som händer genom gå 
in på IF Metalls webbsida och där registrera sig för att 
få info. Du kan få aktuell info via sms eller mail om vad 
som sker i alla förhandlingar. 

Julbord Mässen 
Företaget kommer att bjuda alla anställda på julbord 
den 8 och 9 december på Mässen som vanligt. 

350 års jubileum 
Nästa år så firar Järnverket 350 år, det kommer att 
påbörjas ett resonemang hur vi skall fira det. 
 
Det finns inte många företag som har den åldern, och 
under alla dessa år har det varit stora förändringar så 
vi tycker att det är väl värt att göra aktiviteter för det. 

Beräkningsgrund för semesterlön per dag 
sänks från en månadslön x 0,48 % till en 
månadslön x 0,43 %, vilket innebär lägre  
semesterlön per dag. 

För en långtidssjukinnebär förslaget att ett helt 
intjänandeår tas bort, vilket i praktiken innebär 
en förlust av 13 betalda semesterdagar 

För en långtidssjukskriven på grund av arbets-
skada innebär förslaget att ett helt intjänande-
år tas bort, vilket i praktiken innebär en förlust 
av 25 betalda semesterdagar 
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