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På klubbmötet den 26:e Sept så presenterades
och godkändes löneavtalet för 1996.
Målsättningen från Metalls klubbstyrelse inför
löneförhandlingarna var att försöka få så mycket
generellt som möjligt. utöver de 2,13 (373 kr/).
I förhandlingarna av de 89 öre så gällde det
“Vilka på Järnverket skulle ha mer än andra “?
Under förhandlingarna med företaget så
lyckades vi att de 89 öre blev generella, det
motsvarar 156 kr/mån
Omplaceringstilläggen reduceras med 89 öre.
Utifrån det omplaceringstillägg man hade den
1:a April
Det innebär att omplaceringstilläggen max kan
reduceras med 156 kr.
Utifrån den reduceringen så skall de pengarna
återföras till lönesystemet och det motsvarar
32Kr/mån som även det skall vara generellt

På klubbmötet gicks även personalsituationen på
järnverket igenom.
Just nu är vi 558 Metallare därav 8 st som är
anställda på visstid (3 månader)
De utbildningspengar som vi fått till Metall och
företaget (ca 15 milj) innebär att företaget borde
anställa ca 15-20 personer men Företaget avvaktar
och orsakerna till det är:
På VarmPlåt är konjukturen fortfarande osäker om
det går nedåt det blir då antagligen 3 skift och då en
produktion med 4 skift lag där 1 skift-lag går på
utbildning
På Stainless är det om Avestas stålverk kommer
igång vilket då
innebär att det blir en 3-skift
produktion med 4 skift lag där 1 skift-lag går på
utbildning
Företaget försöker nu att analysera hur man skall
göra .
Anställa
mer folk eller använda den övertaliga
personal som vi då får. Metall går ej med på mera
visstidsanställningar .

SAMMANFATTNING:

LÖNEDEL

KR/MÅN

- Generella

373

- Individuella

156

- Omp-tillägg

32

=Summa

561

Det innebär att AV-delen
kommer att öka med
561 kr/mån och det
gäller
från
1:a
September.
LIKA TILL ALLA

Grupp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kr/mån
11 984 kr
12 034 kr
12 084 kr
12 134 kr
12 184 kr
12 234 kr
12 284 kr
12 334 kr
12 384 kr
12 434 kr
12 484 kr
12 534 kr
12 584 kr

Det har kommit en hel del frågor angående det
retroaktiva och att man endast fått för de 4 månader.
April - Maj - Juni -Juli !
Saken är den att det är i praktiken Omöjligt att köra
retroraktivt för den månaden man är inne i (Augusti),
Så att det retroaktiva på 3,02 ökade vi premien
med,vilket får samma utfall som 3,02/tim.
Det innebar att utfallen blev :
Stainless Frysta premie

1047 kr

Retroaktivt 3,02 *175 tim

529 kr

Premie+retroaktivt

1576 kr

Varmplåt Frysta premie

1192 kr

Retroaktivt 3,02 *175 tim

529 kr

Premie+retroaktivt

1721 kr

