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Koncernen
Vi vet att koncernen har fortsatta stora
förluster och att företaget har ett
styrelsemöte under sommaren.

Vad är Bruttoavdrag
Arbetsskift och friskift som infaller under semester
ska fem semesterdagar konsumeras per helgfri
vecka

Vi vet inte vad de kommer med för
åtgärder men troligen blir det nya sparprogram.

Vad är Nettoavdrag
Endast antalet arbetsskift räknas som infaller under
semester.

Bemanningsplaner
Vi har haft informella överläggningar med företaget
där man redovisar vilka förändringar som kommer att
ske på avdelningarnas bemanningsplaner.
Det kommer att ske förhandlingar om detta under
augusti, där alla kontaktmän och chefer deltager.
Den preliminära informationen
är att det blir utökningar på
bemanningsplanerna med
14 befattningar.
Samtidigt aviserar man att det
skall ske rationaliseringar till
årets slut med 21 befattningar. (Nya och tidigare kända)
Totalt innebär det 7 befattningar färre.
Men personalmässigt kommer det att behövas
anställas 5 personer för att få balans, men det är
under förutsättningar att alla rationaliseringar blir av.
Avsikten är att man skall rekrytera från Manpower de
vakanser som behövs.

Semester dagar
För att räkna ut med nettometoden hur många
semesterdagar man har beror det på vilken skiftgång
man går. Alla Metallare har en semesterkvot på
0,625 (25 dagar/40 tim)
För att få fram antalet semesterdagarna du skall ha
räknar du: Kvoten * Veckoarbetstid (avrunda uppåt)
Så här blir antalet
semesterdagar enligt
centrala avtalet:

Vecko Blir sem Avrundat
Kvoten arb tid dagar
uppåt
0,625
35
21,9
22
0,625
36
22,5
23
0,625
37
23,1
24
0,625
38
23,8
24
0,625
39
24,4
25
0,625
40
25,0
25

Den totala semesterlönen är lika oavsett vilken
metod man använder, för att Netto skall bli lika
med Brutto justerar man vad varje dag är värd på
detta sätt.
Brutto
dagar
25
25
25
25

Det kommer inte att ske några direkta annonseringar
av befattningar så de personer som vet med sig att
man vill ha nytt jobb, kontakta personalavdelningen för
att anmäla intresse.

Netto
dagar
22
23
24
25

Varje dag
är värd
1,136
1,087
1,042
1,000

Personalföreningen
Det finns fortfarande personer som
tror att de kan göra hur man vill med
saker man lånar i personalföreningen.

Sparad semester
De sparade dagarna man har registreras på samma
sätt enligt semesterkvoten, men på lönebeskedet ser
man tyvärr endast heltalet.

Det är mycket klagomål att det inte sköts på rätt sätt.
När du lämnar tillbaka en sak tänk då på att det är en
kompis som skall ha den nästa gång och då skall det
vara i ordning, Nästa gång kan det vara du som får en
trasig eller skitig sak.

När ett nytt semesterår
infaller, flyttas år 4 till Sparat år 4
år 5 och det registreras Sparat år 5

Tänk på att det är dina saker och ta hand om det du
lånar sakerna ordentligt.

När dessa 10+10 dagar visas på lönebeskedet blir
de 18,85 = 19 dagar på lönebeskedet. Det ser då ut
som man förlorat 1 semesterdag men så är ej fallet.

Sommaröppet på avdelningen
Händer det något och vill ha hjälp under semestern
har avdelningsexpeditionen i Karlskoga sommaröppet
på förmidagarna under sommaren men det går alltid
att ringa 0586-72 11 80

9,11+9,74 = 18,85

Registrerade Syns på
sem.dagar lönebesked
9,11
10
9,74
10
Summa sparat
18,85
19

Trevlig Sommar
Eftersom detta är sista Metallaktuellt före
semestern vill vi passa på att önska alla
en skön semester.

