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Ersättning vid sjukdom
När man är sjuk så har alla Metallare på Järnverket
det lite bättre än andra inom Metall området.
Detta är ersättningarna man får om man är sjuk.

FRÅN OCH MED LÖRDAGEN 1: A MAJ KAN
DEN UTLÅNAS TILL METALLARE
Kort om reglerna
• Bara Metallare på Järnverket får låna båten,
Den kan ej lånas ut i andra hand
• Man kan bara boka båten 1 gång i taget och då
ha den i max 24 timmar
• När man lämnar tillbaka båten skall den vara
fulltankad (70 liter)

Om du blir sjuk över 14 dagar så skall du kontakta

• Ett låneavtal skrivs som innebär att ansvarsbitarna är ordentligt klara
• Den som ej följer reglerna kan stängas av för
låning i framtiden, samt bli ersättnings skyldig

Omställnings ersättning
Det är väldigt viktigt nu att man bevakar sin rätt med
omställningsersättning , eftersom en hel del flyttningar
och ändring av skiftschema sker

• När man lämnar tillbaka den så görs en gemensam besiktning av båten enligt ett protokoll

REGEL
Omställningsersättning betalas för arbetad tid som
under en sjudygnsperiod inte sammanfaller med
ordinarie arbetstidsschema.
Ersättningen är 12,28 kr/tim.

• Beräkningen av sjudygnsperioden inleds det dygn
då arbetet efter det nya schemat påbörjas.

DRAKBÅTS TÄVLING
Fritidsfonden på Järnverket sponsrar drakbåtar till
festivalen i karlskoga den 12 Juni.
Tanken är att varje avdelning skall kunna ställa upp
med ett lag.
Ställ upp och försvara Metallarna och Järnverket mot
de övriga lagen från Karlskoga.

• Vid upprepade förflyttningar med byte av scheman
börjar ny sjudygnsperiod löpa först sedan en hel
sjudygnsperiod fullföljts.

I exemplet nedan får personen som byter skift
8 tim övertid + 32 tim omställning ers.
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• Tillägg 1:
0,8% av din månadslön (AV+IV+premie) för varje
dag du har semester.

• Tillägg 2 :
0,5% av dina OB och övriga ersättningar som du
tjänade in under intjänandeåret (980401-990331).
Metall och företaget har nu kommit överens om
att utbetala 1.500 kr netto på lönen den 18 juni,
skatten på förskottet regleras på lönen i augusti.
För att få ett semesterförskott skall man minst ha
3 veckors sammanhängande sem.ledighet

A-B

D-C

Förskott Semesterlön
Under semestermånaden har man sin ordinarie lön
samt ett semestertillägg
Det semestertillägget består av 2 delar, och summan
av tilläggen är din semesterlön och som skall delas
med antalet semesterdagar som man har,

övertid samti-

