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Retroaktivt 
På  lönen som kommer under semestermånaden (juli) 
utbetalas det retroaktivt  den höjning som var på 
grundlönen (AV-del). 
 

Det gör att om man gjort full arbetstid enligt sitt 
schema skall du ha 688 kr för April och 688 för Maj. 

Förskjuten semester 
Inom varmplåt finns uppgörelsen om chefen begär att 
du skall arbeta under semestern och flytta  
semesterdagar till en annan tidpunkt som gör att du 
inte får fyra veckors sammanhängande semester.  
Då skall du ha 1.400 kr för varje dag du flyttar.  

Semestervikarier 
Utifrån det positiva orderläget vi har är bemanningen 
tillfälligt utökad. Vi har nu totalt 25 sommarvikarier 
och 15 från Manpower. 
 

Under augusti ska det ske en ordentlig genomgång 
över vakanserna vi har.  
Avsikten är att det skall bli fastanställningar som i  
huvudsak kommer att rekryteras bland dessa 40. 

Semesterlön 
För att tydliggöra angående hur det är med semester- 
ersättningen vill vi förtydliga vad som gäller och  även 
ge ett exempel: 
 

Under semestern har man sin ordinarie lön samt ett 
semestertillägg. 
  

Det semestertillägget består av 2 delar, och summan 
av bägge tilläggen är din semesterlön och som skall 
delas med antalet semesterdagar som man har. 
 

Semester tillägg 1: 
Det betalas ut i Aug och är 0,8% av din månadslön 
för varje dag du har semester  
 

Semester tillägg 2: 
Det betalades nu i Juni och är 0,5% av dina OB och 
övriga ersättningar som du tjänade in under 
intjänandeåret. (för 20 dagar) 
 
Exempel 

Per dag 25 dagar
0,8 %  av månadslönen 212        5 300      
0,5 %  av rörliga tillägg 275        6 875      

Månadslönen innebär 1 219     30 475    

Total semlön 1 706     42 650    

Aktuell Månadslön 26 500    

OB under året 48 000    

Övertid under året 7 000      

JBK under semestern 
Vi har ingen bemanning på Jbk under veckorna  
29-30-31-32 men om det sker saker inom koncernen 
så uppdaterar vi vår hemsida med aktuell information.   
                                   www.jbk.se 

Trevlig Sommar 
Eftersom detta är sista Metallaktuellt före 
semestern vill vi passa på att önska alla 
en skön semester. 

Folkets Park 
Vi är med från Jbk och sponsrar föreställningen  
Askungen med den kända teatergruppen Imba. 
  
Den klassiska sagan om 
Askungen spelas på nytt  
 

Från 5 år 
 
Folkets Park Degerfors 

16 Juli kl 14,00 
 

Det är Fri entre 

Avdrag för semester 
Det blir problematiskt när vi använder 
nettometoden vid uttag av semester  
eftersom det går åt olika många dagar 
under semesterperioden. 
 

Vi har därför överenskommit att från och med årets 
semester 2016 och framåt kommer det att förbrukas  
exempelvis 17 dagar för 5-skift under en fyra veck-
orsperiod under förutsättning att man tar fyra veckor 
sammanhängande semester. 
 
Huvudregeln är att man ska ha 5 dagar kvar när  
man tagit fyra veckor sammanhängande semester. 
 
Man har rätt att vara ledig helg före semester men då 
förbrukar man mer dagar. 
 

Skulle behov finnas för extra produktion under  
perioden får man ta ut en kvot beroende på vilken 
skiftgång och semesterkvot man har exempelvis vid  
5 - skift innebär det att det går 4,25 dagar per vecka. 
 

Det innebär att en 5-skiftare förbrukar 17 dagar om 
man tar ut 4 veckors semester. 


