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Övertaligheten

Klockslagstilläggen
De OB ersättningar som gäller på från 1:a Februari
OB-tillägg
Alla dagar (em)
Alla dagar (natt)
Lördagar
Söndagar
Helgdagar
Övertid =

30.69

Klockan
17.00-22.00
22.00-06.00
22.00-22.00
22.00-22.00
22.00-22.00

12 April 1999

Krtim
13.90
18.09
36.87
51.72
69.92

Under förra veckan slutfördes förhandlingarna inom
Stålverket vilket innebar att det blev 12 man/skiftlag
Och övertaligheten blev då inom Stainless 6 personer.
Det gjorde att slutresultatet blev så här i siffror:

Omställning = 12.28

Facit

Stainless

Varmplå

Totalt

Vakanser

-2

-12

-14

Övertaliga

6

6

12

Summa

4

-6

-2

Skiftformstillägg

Till

Eftersom skiftformstillägget är beräknad på individens
egen månadslön så måste man räkna ut den enligt
detta sätt Månadslönen/174 * % -faktor

detta så kommer 6 st från PTK som blir Metallare.
Det innebär att övertaligheten då blir 18 st som skall
beredas jobb på de 14 vakanser som finns. Det gör vidare att vi kommer att ha 4 st övertaliga tills vidare.

2-skift
3-skift
4-skift
5-skift

%-faktorn för de olika
skiftformerna är:

0.49 %
0.73 %
3.19 %
4.54 %

Exempel.
Lönen är 17.000 kr och jobbar 4-skift
= 17.000/174 * 3,19 % = 3,12 kr /tim

Media

1

Vakten

1

Sliphallen

2

nu

LP

2

Klipplinjen

8

De 14 vakanser som
finns är dessa .

VP:s Underhåll till ABB ???
Ännu har inga förhandlingar varit om hur underhållet
skall vara . Blir det Outsorcing eller ej till ABB ?

Årsinkomst
Det är viktigt att man har rätt årsinkomst anmäld till
Försäkringskassan
Så här räknar du ut din totala årsförtjänst
∗ Se på lönebeskedet och ta uppgifterna därifrån
⇒ AV-delen
⇒ IV-delen
⇒ Premien

Stainless

784

Varmplåt

1073

Lägg sedan ihop dessa summor ta det * 12
Om du arbetar skift så lägg på
eventuella OB-ers enligt detta

2-skift
3-skift
4-skift
5-skift

7 965
16 606
31 123
45 010

♦ Den summan du får är din årsinkomst
Det enklaste sättet att anmäla ändrad inkomst är att
ringa direkt till försäkringskassan på Tel 480 50

Vi har från Metall lagt ett förslag till ledningen hur vi
anser det skall vara.
Oavsett vilket beslut man tar kan vi konstatera att det
kommer att fattas underhålls personer antingen inom
ABB eller inom VP.
Eftersom inga beslut ännu är tagna så är det heller
ingen som är ansvarig för vilka semester jobb mm
som skall göras ,och risken är nu stor att underhållet
kan få en total kollaps.
Vi räknar med förhandlingar inom de närmaste tiden

Utlottning
Vi kommer självfallet från Metall även i år att utlotta
20 biljetter till alla DIF:s hemma matcher,
Och nu är det dags för den första matchen den 2 Maj

DIF - Gefle IF
Sociala fonden
Den som skall ha ersättning för tandvård från Sociala
fonden tänk på att utbetalningar sker sista vardagen
ojämn vecka på Metall:s exp Järnverket.

De som vill deltaga i utlottningen

Sänd in Arb nr och Namn till Metall
senast 23 April

