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Övertid och kompledighet 
När man gör övertid kan man välja att antingen ta ut 
det i pengar och då får man en övertidsersättning och 
den är på 39,10 kr/tim 
 
Vill man däremot ta ut övertiden som komp kan man 
göra det, man skall observera att det är personen som 
ensam avgör om man vill ta det i kompledighet och 
inte arbetsledningen. 
 
När man sedan skall ta ut sin komp i ledighet skall det 
ske i ett samråd med arbetsledningen.  
 
På vissa avdelningar har det förekommit att ledningen 
säger att man måste ta ut kompen på vissa dagar.  
Det är FEL.  

Kärror 
Vi har en flyttkärra i vår personal 
-föreningen den har ett speciellt 
utseende den är nämligen täck 
och stor för att flytta saker. 
 
Orsaken till att den är konstruerad på det sättet, är att 
man skall använda den till att flytta BOHAG med. 
 
Den är INTE inköpt för att köra dieseltunnor, matjord 
lera och skräp. 
 
Det är samma sak med den andra täckta kärran vi har. 
Orsaken till att den är täckt är att man skall använda 
den till att transportera saker som måste skyddas mot 
smuts och regn, då skall man inte transportera ruttna 
äpplen inuti den. 
 
De som jobbar inom stålindustrin är kända för att vara 
kloka men ibland kan man fundera om det stämmer, 
Eller är det så att det finns personer som lånar ut våra 
grejor till andra som inte är anställda.  
Det är inte tillåtet. 

Personalföreningen 
JÄRNKLOCKAN PÅ VALSVERKET 
  
Till föreställningarna på valsverket av nya musikalen 
Järnklockan erbjuds alla inom Varmplåt,  Stainless och 
PSC Nordic en fribiljett.  
Det kommer att finnas 100 biljetter per föreställning. 
 
Föreställningarna är 16, 17 Oktober kl 19-22 
18, 24 och 25 oktober  Kl 15-18 
 
Anmälan till Annica Byfeldt 47109 
Först till kvarn gäller. 

Samordnarersättning 
Det förekommer ett rykte på verket om att vi sitter i 
förhandlingar om att höja ersättningen till de som är 
samordnare, 
Det är helt fel, inga förhandlingar förs. 

Dags för nya pensionsval 
I oktober är det omval av våra avtalspensioner. 
Anledningen är att det skett en omförhandling om 
vilka som får vara med att förvalta våra pensions-
pengar. 
 
Lite att fundera över 
Du som inte gör ett omval hamnar i en traditionell 
försäkring hos AMF, utan återbetalningsskydd, om du 
inte valt det tidigare. 
 
Fundera på om du skall ha återbetalningskyddet eller 
ej, Framförallt om du har en partner eller /och barn.  
Återbetalningsskydd kostar inget, däremot utgår inga 
arvsvinster. 
 
Familjeskyddet är en slags livförsäkring, som utfaller 
med det belopp och tid du valt. Fundera mer än en 
gång över din situation, innan du väljer det, eftersom 
det är en ganska dyr lösning på en livförsäkring.  
 
Vi har redan nu ett ganska bra livförsäkringsskydd på 
upp till 465 000 kronor i medlemsförsäkringar,  
beroende på ålder, om man valt sjuk och efterlevan-
deförsäkringen eller ej.  

Hur får du dina pensionspengar 
 

På järnverket har vi 2 olika kollektiva pensionsavtal 
för våra medlemmar. Det är:  
 

Avtalspension SAF-LO 
Avtalet gäller sedan 1996 och är ett avtal mellan SAF 
och LO. 
Pensionspengarna motsvarar 4,0 % av din lön och 
som du sedan placerar hos olika förvaltare, och som 
avsätts till din pension (2012 är det 4,5%) 
 

LP (livstidspremien )  
Det är ett särskilt avtal vi har inom stålindustrin, och 
som började gälla 1998. Nu avsätter företaget 4,0 %/
av din inkomst.  

Ett exempel  
En genomsnitts person på järnverket som jobbar  
4 skift där avsätter företaget 2 200 kr/mån till din 
avtalspension via dessa avtal 
 

Och på ett år innebär det 26 640 kr, och då förstår 
alla varför olika bolag vill ha dina pensionspengar. 


