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Metalls klubbmöte sa JA till  överenskommelsen 
angående lönerna för 1995. 
 
AV-delarna kommer nu att ökas med 525 kr från 
den 1:a Sept, men i praktiken så kan ökningen 
räknas redan nu och det innebär att man kan 
ändra årsinkomsten nu och det är viktigt att man 
har rätt årsinkomst anmäld till Försäkringskassan  
 
Så här räknar du ut din totala årsförtjänst 
Se på lönebeskedet och ta uppgifterna därifrån 

 
 A V-delen + 525 kr  * 12,2 
 
 I V-delen  * 12,2 
 
 Eventuella OB-ersättningar 
 
 Premien   
 
Lägg sedan ihop dessa summor och tag kontakt 
med försäkringskassan 
 
Det enklaste sättet att anmäla ändrad inkomst till 
F-kassan är att ringa direkt på  Telefon 42110 
 
 

Långa 
produkter 

18 593 KR 

Ämnesenheten 14 193 KR 

Varmplåt 17 901 KR 

PREMIE INKOMST / ÅR  

Skiftform Kr/år 

2-skift 8 266 kr 

3-skift 17 348 kr 

4 skift 32 354 kr 

5-skift 46 761 kr 

Premien uträknas på det sättet att man tar  premie 
snittet för de 3 senaste månaderna  * 12,2 

Metalls Sjukfond 
Metalls expedition på Folkets-hus  i Degerfors 
har sommar stängt  för utbetalningar av sjuk / 
recept kvitton mellan 26 Juni till 7 Augusti. 

VISSTIDS ANSTÄLLDA 
Metalls rekomendation till alla visstidsanställda är 
att ta ut förskott på resultatbonusen. 
Orsak :De som är visstidsanställda har ingen 
möjlighet att fondera resultatbonusen och ur 
skattesynpunkt drabbas man då negativt (sociala 
avgifter 33% på hela sitt belopp)  
 
Men om man tar ut förskott så slipper man betala 
dessa avgifter på de pengar som man tar ut till 
semestern 

OBS detta gäller endast de visstidsanställda 

TREVLIG SEMESTER 
Metall önskar alla en härlig 
semester och  vi återkommer 
med nya tag i Augusti 
 

RESULTATBONUSEN 
Det kommer att gå ett brev hem till alla 
anställda där man får fylla i om man vill ha 
förskott på resultatbonusen till semestern. 


