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OB ersättningar
Enligt centrala avtalet är ökningen på
OB från 1 April dessa:
Ersättningar
OB‐eftermiddag
OB‐Natt
OB‐ Lördag
OB‐Söndag
OB‐Storhelg

01‐apr
25,89
37,71
72,60
101,83
169,48

Aktuella
2‐skift PSC
2‐skift DS valsverk
2‐skift DS Fst
2‐skift karbeten
2 skift Kont
3‐skift Vita plasman
3‐skift DS bakåt
3‐skift DS framåt
3‐skift Provberedn
5‐skift
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Semesterberäkning
Om man har en oregelbunden arbetstid är det
reglerat i det centrala avtalet hur man skall göra med
beräkningen, och detta gäller vid 4 och 5 -skift.
Mån
1 139
1 446
2 480
2 513
6 634
2 383
2 480
2 485
3 647
7 159

Diabetes
Jbk-klubben har tecknat en försäkring för alla våra
medlemmar som heter Sjuk- och efterlevande.
Det innebär som ett exempel att får du
diagnosen ”Diabetes”, är du berättigad
till 50.000 kr.
Försäkringen innebär att du får ersättning om du får
en allvarlig sjukdom som finns med i registret över
diagnoser.
Du som medlem har denna försäkring.
Vi rekommenderar alla våra medlemmar att teckna
denna även för din respektive och att din
respektive även tecknar samma försäkring för dig.
Förslag Sociala fonden
Vi kommer ha ett klubbmöte i Maj där
det finns tre förslag till beslut:

Bruttoavdrag är:
Arbetsskift och friskift som infaller under semester
ska fem semesterdagar konsumeras per helgfri
vecka
Nettoavdrag är: (vid 4-5 skift)
Endast antalet arbetsskift räknas som infaller under
semester.
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

1. Sociala fondens medlemsavgift höjs till 100 kr/mån
2. Glasögonersättningen man får blir 4.000 kr på 2 år
3. Ersättningen börjar gälla 1 Juni i år

1:a Maj Demonstration
10.00 Samling Folkets Park
Musikkåren spelar
10:45 Tal Matilda Ernkrans Riksdagsledamot
Tal Myy Fröberg SSU
IF Metall bjuder på korv. För övrigt bjuds det
på saft och bullar i Folkets Park.
Degerfors musikkår, Musikskolan och drillarna håller i
den traditionsenliga underhållningen.

Netto
dagar
22
23
24
25

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

Sparad semester
De sparade dagarna man har registreras på samma
sätt enligt semesterkvoten, men på lönebeskedet ser
man tyvärr endast heltalet.
Registrerade Syns på
sem.dagar lönebesked
9,11
10
9,74
10
Summa sparat
18,85
19

När ett nytt semesterår
infaller, flyttas år 4 till Sparat år 4
år 5 och det registreras Sparat år 5
9,11+9,74 = 18,85

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.

