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Principer vid Ledigheter 
När man ska vara ledig finns det regler 
både i lagar och i avtal som gäller. 
 

I vårt centrala avtal står det:  
”För att underlätta för arbetaren att erhålla ledighet måste 
ansökan om tjänstledighet lämnas i god tid i förväg.” 
 

Vad är då god tid?  Praxis är faktiskt 14 dagar. 
 

Den praxisen gäller även vid skiftuppgångar och vid 
ändring av personers arbetstider. 
 

Avsikten bakom denna praxis är att man ska försöka 
komma överens, både fack och företag inom hela 
stålbranschen har hela tiden undvikit att skriva in  
exakta fyrkantiga regler för det blir väldigt lite sunt 
förnuft och slår tillbaka på alla.  
 
Vi har under de senaste 50 åren klarat av att hantera 
denna praxis utan att reglera detta närmare. 
 

När det gäller semesterledigheter ska det i vanlig 
ordning ske i samråd med personen.  
 

Men chefen ska lämna besked om beviljad semester 
senast två månader före ledighetens början.  
Säger chefen Nej till ledigheten, kan individen se till 
att det blir en lokal förhandling.  

Semester dagar  
För att räkna ut med nettometoden hur många  
semesterdagar man har beror det på vilken skiftgång 
man går.   Alla Metallare har en semesterkvot på 
0,625  (25 dagar/40 tim)  
 

För att få fram antalet semesterdagarna du skall ha 
räknar du:  Kvoten * Veckoarbetstid (avrunda uppåt) 
 

Så här blir antalet   
semesterdagar enligt  
centrala avtalet: 

 

Den totala semesterlönen är lika oavsett vilken metod 
man använder, för att Netto skall bli lika med Brutto 
justerar man vad varje dag är värd på detta sätt. 

 
 

 

 

Sparad semester 
De sparade dagarna man har registreras på samma 
sätt enligt semesterkvoten, men på lönebeskedet  
ser man tyvärr endast 
heltalet.   

 

När ett nytt semesterår infaller, flyttas år 4 till år 5 och 
det registreras   9,11+9,74 = 18,85   

När dessa 10+10 dagar visas på lönebeskedet blir de 
18,85 = 19 dagar på lönebeskedet.  
Det ser då ut som man förlorat 1 semesterdag men 
så är ej fallet. 

Kvoten

Vecko 

arb tid

Blir sem 

dagar

Avrundat 

uppåt

0,625 35 21,9 22        

0,625 36 22,5 23        

0,625 37 23,1 24        

0,625 38 23,8 24        

0,625 39 24,4 25        

0,625 40 25,0 25        

Brutto 

dagar

Netto 

dagar

Varje dag 

är värd

25   22   1,136  

25   23   1,087  

25   24   1,042  

25   25   1,000  

Registrerade 

sem.dagar

Syns på 

lönebesked

Sparat år 4 9,11             10              

Sparat år 5 9,74             10              

Summa sparat 18,85           19              

Retroaktivt 
På lönen för juni är AV delen uppräknad 
med den avtalade lönehöjningen. 
 

På Juli lönen så utbetalas det retroaktivt 
för april och maj.  
 

Kräftfiske ”Letälven vid Agsjön” 
Personalföreningen har en helt ny fiskekommitté och 
den består av Dan Larsson och Palle Hansen. 
 

Det kommer att arrangeras en utlottning 
till kräftfiske i Agsjön på ett helt nytt sätt. 
 

Fisket blir endast den 25 Augusti och då 
finns det en kräftgaranti för alla. 
 

Det kommer inte att finnas några fiskeplatser från båt 
utan fiskekommittén har nu dessa båtplatser och de 
kräftor som båtarna tar upp fördelas till alla övriga 
som fiskar vid land. 
 

För att vara med på utlottningen av fiskeplatser ska 
anmälan göras senast 7 juli till Palle Hansen 47199. 
 

Personalföreningen kommer sedvanligt att se till att 
alla som är på fiskeplatserna får grillad hamburgare 
eller korv samt godis till barnen. 

Sommaröppet på avdelningen 
Avdelningen i Karlskoga har under veckorna 26-32 
endast öppet på förmidagarna mellan 08 - 12  
Men det går alltid att ringa 0586-72 11 80 

Personalläget 
Nu är vi under 400 metallare 
anställda. 
 

Det finns några vakanser som 
kommer att rekryteras till den 
närmaste tiden. 

Enhet Personer

PSC Nordic 31        

Varmplåt 298      

Stainless 66        

Summa 395      


