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OBS

ERSÄTTNINGEN

FÖR ATT GÅ TILL
TANDLÄKARE HÖJS FRÅN 1.000 KR TILL
2.500 KR

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN ?
Egenavgiften på 20 kr/mån som sker via löneavdrag
blir oförändrade. Det gör en årskostnad för en
person på 20 kr * 12 mån = 240 kr/året.
Det gör att medlemskapet i fonden även för 1999 blir
oförändrad på 240 kr/året
När man får tandvård oavsett om det är hos privat
tandläkare eller folktandvård så betalar man själv för
de första 350 kr under året.
Det innebär att undersökningen får man stå för själv,
men därefter så för olika behandlingar som man gör
så hjälper den sociala fonden och ersätter de
kostnaderna man har men max 2.500 kr per år.
ETT EXEMPEL
GENOMFÖR

UPPMÄRKSAMHET PÅ LEDIGHET
UNDER HELGERNA

OBS

Det är viktigt för den som tänker ta ledigt
under helgerna och inte har någon komp.
ledighet eller semester att tillgå
Tänka på nedanstående:
Om man har frånvaro under en period som innehåller
mer än 5 arbetsdagar då görs ett avdrag för samtliga
dagar under perioden. (även lö-sö och helgdagar)
Komp och semester räknas som arbetad tid
detta gäller endast för de som använder
obetalda dagar för sin ledighet.

OBS Man kan inte blanda sina lediga dagar hur

SJÄLVRISK

EN PERSON

18 December 1998

Undersökning

352 kr

Behandling

VI VILL TACKA
FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN
FÖR ETT UTSÖKT JULBORD

1.507 kr

Tandhyginisten

359 kr

Summa tandvårdskostnad

2.218 kr

INNEBÄR FÖR PERSONEN
Betalar Tandvårdskostnad

som helst, utan den ledighet som är betald dras i
första hand och sedan dras den obetalda
ledigheten.
Är de dagarna då mer än 5 dras även för
helgdagarna under den perioden.

2.218 kr

Självrisk (Endast 1 gång/år)

350 kr

Från den sociala fonden får man tillbaka 1.868 kr

FÖRHANDLINGSLÄGET VARSEL
Innan man kan göra någon typ av uppsägningslista
över de som kan bli övertaliga så måste
bemaningsplanerna vara färdigförhandlade.
Inom Stainless är bemaningsplanerna klara som vi
tidigare informerat om,
Däremot så är Varmplåts bemaningsplaner
fortfarande i stort mörker.
Varmplåts ledning har ännu inte ens presenterat de
utredningar som de varslade på.

FRITIDSFÖRSÄKRING

TFF

Nu betalar Metall JBK fritidsförsäkring (TFF) för
samtliga metallare på Degerfors Järnverk.
Det gör att samtliga Metallare ej längre har
löneavdrag för detta. Och det gäller nu första
gången från den lön som skall utbetalas den 18
dec 1998.

MEN TYVÄRR
När Folksam skulle ta bort denna del i löneavdraget,
så försvann även den resterande delen som du
skulle ha betalat. ( tex Gruppliv -barnförsäkring mm)
Det innebär att det inte finns Folksam avdrag alls på
Dec-löneutbetalningen.
Utan det blir dubbelt avdrag på Jan-löneutbetalning.

VI VILL ÖNSKA ALLA
EN
GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR

