
Månad VP ÄE LP 
Januari 700 700 700 

Februari 700 700 700 

Mars 994 1186 1493 

April 700 1060 1028 

Maj 960 1370 1159 

Juni 1500 1170 1357 

Juli 1053 1340 1181 

Augusti 1500 700 1023 

September 1500 963 1289 

Oktober 1167 1115 1569 

November 1551 1125 1712 

December 1597 1535 1362 

Summa 13922 12964 14573 

1993 års premie 8400 8400 8400 

PREMIEN FÖR 1994 FICK 
FÖLJANDE UTFALL 

DAGARBETS TIDEN 95 = 8,1 
 

Förhandlingarna angående dagarbetstiden  där 
företaget hela tiden krävt 8,0 och där vi efter 17 
förhandlings tillfällen kommit till en lösning : 
 
Arbetstiden är 8,1 man arbetar in 6 min varje 
arbetsdag och det gör (226 dagar * 0,1= 22,6 tim) 
Dessa 22,6  timmar skall påföras som komptid 
enligt detta. 
1 April = 7,5 tim 1 Juni = 7,5 tim 1 Sept = 7,6 

SEMESTER FÖRHANDLINGAR 
Det har inte varit några förhandlingar 
angående semestern på järnverket 
ännu pga att företaget inte kan 
bestämma sig hur man skall ha det. 
 
Vårt upplägg är att vi skall genomföra 
förhandlingarna först inom ÄE.  
Och  Metall har lagt ett förslag  till lösning till 
ledningen .När dessa förhandlingar är klara så är 
avsikten att börja  förhandlingarna med VP ang 
semesterutlägget. 

FACKFÖRENINGS AVGIFT+ EGENAVGIFT 
 
Regeringen har beslutat att A-kassornas 
finansiering skall upphöra och det innebär att alla 
fackföreningar i Sverige måste höja avgiften 
 
Metall kommer därför att öka avgiften från  1 
Mars med 0,25 % från 1,45 till 1,70 % och  
fördelningen av fackföreningsavgiften  blir denna: 
     NU  1 Mars 
Förbundet  Sthlm  =  1,05 %    1,3  % 
Avdelningen  Kga  =  0,40 %    0,4 % 
Järnbruks klubben =  0,00 %    0,0 % 
Summa avgift   =  1,45 %    1,7 % 
 
Det blir då att den av Regeringen beslutade egen 
avgiften på inkomst skall ändras och blir från den 
1.a Jan = 3,95 % och kommer att redovisas  på 
lönebeskedet      Förändringen är: 
 

EGENAVGIFTER          1994       1995 
Sjukförsäkrings avgift      0,95 %     2,95 % 
Pensions avgift       0,00 %     1,00 % 
A-Kasse avgift       1,00 %     0,00 % 
Summa egenavgifter                 1,95 %     3,95 % 

Handukar  
I ett tidigare Metall Aktuellt tog vi upp angående 
handukarna där vi påtalade att de var värdelösa 
 
Samt att vi ville att alla skulle stöta på sina chefer 
angående att man skall göra något åt problemet .  
 
Företaget kommer nu att inköpa helt nya 
handukar  

SNÖRÖJNING 
SALTNING mm 

 
Det är viktigt att upplever man att snöröjning 
saltning mm inte fungerar  Kontakta cheferna 
 
Händer det några tillbud på grund av dålig 
snöröjning skriv en tillbudsrapport. 
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