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Förskottslönen
Eftersom det är en hel del funderingar om vad som
gäller angående skatteeffekten av att man får en extra
månadslön till semestern så tänkte vi klara ut den
delen:
Skatteverket har en engångstabell (RSV 403) där det
är reglerat vilken skatt som skall betalas.
Man beräknar vilken årsinkomst man
kommer att ha under det här året ,
sedan dras det enligt en fastställd skattetabell
Regelverket är att den som får en inkomst under
292.800 kr så dras det 34 %.
De som kommer över den brytgränsen så blir skatteavdraget 52 % .
Det innebär att även om vi skulle haft
utbetalningen någon annan dag eller
delat upp den i flera månader så blir
effekten den samma.

KLUBBMÖTE
Måndag den 27 Maj kl 17.30 Folkets hus C-sal
På dagordningen bl.a
?
?
?
?
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Personalsituation
Avtalspensioneringar
Förhandlingsläget
Rapport om lönerna
Fritidsfonden

Alla medlemmar välkomna.
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Sista lönebeskedet
Som flera redan lagt märke till så blev det ett
litet fel på lönebeskeden och som innebar att
AV-delshöjning som skulle ske på 289 kr inte
registrerades.
Utan istället så har alla en premie på motsvarande
belopp
Ingen har alltså gått miste om dessa pengar , och på
nästa lön är dessa 289 kr i AV-delen. och den gamla
289 kr premien är då begraven.

Helgen före och efter vid semestern
I avtalet inom stålindustrin har man överenskommit att
vid förläggningen av huvudsemestern skall båda
veckosluten vara arbetsfria, såväl före som efter
semesterledigheten.
Men det som då skall regleras är att arbetsskift som är
schemalagda under dessa veckoslut skall fullgöras vid
senare tillfälle och man skall bli överens om detta.
Friläggningen av dessa arbetsskift är inte avsedda att
bli en arbetstidsförkortning.
Eftersom det vid veckoslutsledigheten i anslutning till
huvudsemestern sker ett bortfall av driftstid som
företaget inte kan ta igen under annan tid av året
Därför finns det undantag från denna
huvudregel.
Därför ser semesterstoppet ut som det
gör idag (och alla andra år). Vilket gör att
även om vi skulle vilja ha ledigt helgen
före och efter så går inte arbetsgivaren med på att
skänka dessa skift som en arbetstidsförkortning.

Varmplåt
Antal Visstid
Grovplåt/varma
54
0
Delning
71
3
Dessa 2 tabeller visar hur
Betlinjen
80
1
många personer vi just nu är UH - Mek VP
6
0
på Metall sidan
Terminal
26
0
Centralförråd
4
0
Vi har 29 visstidsanställda
Sliphall
36
0
varav 19 är en utbildningsKvalitetskontroll
11
1
grupp inom Stainless
Varmplåt Övriga
2
0
VP.Lagstadgad ledighet 10
0
Företaget kommer nu att
4
0
annonsera efter ytterliggare Bevakning
Metall
3
0
personer för att fylla upp
Medpool VP
5
0
vakanser.
Summa 312
5

Stainless
Antal Visstid
Råvaror
8
2
Stålverk
78
7
Strängen
44
3
Stainless Övriga
2
0
Stainless Reserver
8
3
Medpool Stainless
2
0
St.Lagstadgad ledighet
7
0
Produktion LP
101
9
Summa 250
24

Totalt just nu=

Antal Visstid
562
29

