Nr 11

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Viktig Utredning
”Beslut under semestern ”
Ett resultat i fusionen AvestaPolarit var att kallvalsat
skulle vara kärnaffär i koncernen
Det innebär att för det kallvalsade området så skall
det försörjas från de 2 stålverken Tornio och Avesta.
En innebörd blir att stålverket i Sheffield (SMACC) blir
över inom coilsystemet.
Som vi tidigare informerat om både på klubbmöten
och i Metall Aktuellt nr 5 så genomförs en utredning
hur det skall bli med Degerfors Stainless, orsaken till
att det skall göras en utredning är att någon påstår att
det är problem med långa produkter.
De två alternativen som tagits fram är
• Fortsätt att utveckla Degerfors Stainless
• Lägg ned Degerfors Stainless och flytta det till
Sheffield så att SMACC kan vara kvar.
Avsikten företaget har haft är att man skulle beslutat
nu den 6 juni men frågan är skjuten till 2 augusti.
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Feriearbetare löner
Vi har från Metall gjort ett avtal för feriearbetare som
skall jobba på Järnverket under juni - augusti
Det är 2 grupper av feriearbetare:
• De som är över 18 år
• Skolelever under 18 år (som skall måla/städa mm)
De 26 skoleleverna som skall måla och städa kommer
att ha en ersättning på tot 55 kr/tim (inkl sem.ers)
För de som är över 18 år tillämpas Metalls minimilöne
avtal dvs 11 665 kr i Mån
Om en feriarbetare går in på en ordinarie befattning
så skall man ha lön enligt Metalls lönesystem med
dessa faktorer :
Av-delsgrupp 1

15 432 kr/mån

Utbildning

286,80 kr/mån Endast om
man är på VP
289 kr/mån

VP tillägg

Det innebär att under semestern så kommer besked

Strandpassen
Bonus inom Varmplåt
Företaget har haft ett resonemang med Metall om att
införa en kampanjbonus inom VP.
Tanken som ledningen har haft är att man vill få ut
mera ton och klara sina leveranser samt få upp sin
produktivitet. Om man lyckas med det utbetalas en
summa till September och i Januari.
Utifrån vad som händer inom Järnverket har vi inom
Metall sagt nej tills vi vet vad som händer
Visstidarnas semester
De personer som är nyanställda och som inte har
någon semester intjänad har via avtal rätt till ledighet
med bibehållen lön (förskottssemester) upp till 10
dagar.
Den person som önskar utnyttja denna rätt skall göra
en personlig överenskommelse med arbetsgivaren

OBS Sociala fonden OBS
Nästa gång fonden utbetalar ersättning är Torsdagen 21
juni kl 08.00– 12.00
Svar på förra Metall Aktuellts fråga
Rätt svar: Du får sjukkapital efter 18 månader
Vi har fått in 49 rätta svar och vi har lottat ut en flis jacka
till : 69604 Ros-Marie Mälman på Betlinjen
NY fråga När startade Sociala fonden ?
Svaret skall vara insänt till JBK senast den 21/06 för att
kunna vara med i utlottning av en JBK: flisjacka.

Fritidsfonden subventionerar köp av strandpass till
alla anställda.
Erbjudandet från fritidsfonden är :
• Köp 1 till priset av 200 kr,
• Alternativt 2 för 300 kr.
Detta är ett bra pris, då kostnaden annars skulle ha
varit 1 för 290 kr alternativt 580 för 2 i samhället.
Strandpassen börjar att säljas från den 11 Juni i
receptionen Hammarviken.
Betalningen för biljetterna sker via löneavdrag.

Semesterförskott
Utifrån semesterlagen har vi förhandlat med företaget
om utbetalning av semestertillägg till semestern.
Det enda kända tillägget är 0,5% på alla rörliga tillägg
som intjänats.
Det innebär nu att semestertillägget utbetalas på
lönen i juni månad, och summan motsvarar 4 veckors
semester de resterande pengarna sparas till den 5
semesterveckan.
Observera att detta får konsekvenser på lönen i aug
Se detta exempel:
Jag har Lön =18 500 OB =3 400 kr Sem-tillägg = 9 000 kr

Lön
OB
Tillägg
Summa

Jun
18 500
3 400
7 200
29 100

Jul
18 500
3 400

Aug
18 500
0

Sept
18 500
3 400

21 900

18 500

21 900

