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Nytt i år Sparad semester 
I årets avtal har man gjort upp att semestertillägget 
alltid ska utbetalas tills semestern det gäller nu även 
tidigare sparad semester  
Det innebär att när man tar ut sparad semester har 
man bara sin normala månadslön. 

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) 
 
 

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      

  1:a Maj Demonstration 

10.00 Samling Folkets Park 
IF Metall bjuder på korv och festis. 
Det kommer även serveras fika. 

Degerfors Musikkår, Musikskola och  
drillflickorna håller i den traditionsenliga  
underhållningen. 

Ny vibration padda 

Personalföreningen har inskaffat en vibrations padda. 
Den kommer att finnas för uthyrning från och med  
2 maj.  

Familjedag Liseberg 
Personalföreningen anordnar en bussresa för familjen  
till Liseberg måndag 5 juni. 
Det gäller för din familj. 
 
- Buss Degerfors - Liseberg T/R. 
- Frukostfralla med kaffe. 
- Entré + stora åkpasset.  
- Matbiljett på Liseberg. 
- Deltagaravgift 100kr/person  
 
    Avresa 07:00 från Medborgarplatsen. 
    Återresa 19:00 från Liseberg. 

Vid för många anmälningar kommer lottning att ske. 
Sista anmälningsdag 5 maj. 

OB-Ersättning 
Ob-ersättningen följer 
löneutvecklingen inom 
stålbranschen.  
 
Tidigare år har vi tagit 
fram ett ob-snitt på varje 
skiftschema.  
 
Men denna bild är mer 
än exakt beräkning: 

Avd OB/mån

Dag kont Huvugn 1 167   

2‐skift Karbeten 1 942   

2‐skift 2‐skift PSC 1 075   

2‐skift DS valsverk 1 403   

2‐skift Kont Delning 5 140   

2‐skift Kont Prov.bered 5 131   

3‐skift Ds bakåt 2 273   

3‐skift Ds framåt 2 256   

4‐skift Grovplåt 4 965   

5‐skift verket 2‐2‐3 6 966   

Exempel 

Ledighet 1 Maj 
I år inträffar valborgsmässoafton på en  
söndag och första Maj på en måndag. 
 

I arbetstidsschemat är det storhelg från  
söndag kväll 22 till måndag 22.  
Samtliga är lediga utom de som arbetar 5-skift. 

IF Metall-SM i bowling 
Det är dags för IF Metall-SM i bowling.  
 

                                                   27 maj  
 

Det kommer att avgöras i Falköping . 
De tidigare åren har vi haft lag från  
järnverket som alltid haft topp placeringar 

Anmälningsblanketter och mer info finns på Jbk. Om 
vi även i år får ihop ett lag på järnverket står Jbk för 
alla avgifter mm. 

Lokala löner 
I maj  kommer vi att påbörja våra löneförhandlingar.  
Avtalet säger att löneökningen är snittlönen x 2%. 
Snittlönen för mars var 28 883 kr. 
När halvårsgenomgången blir klar vet vi april månads 
utfall och då kan vi påbörja förhandlingarna. 


