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Dygnsvila
Inom koncernen är det mycket focus på säkerhet
och arbetsmiljö. Enligt svensk lag och kollektivavtal
skall man alltid ha 11 timmars dygnsvila.
Det innebär att när man har arbetat i 13 timmar skall
man ha en vila i resterande 11 timmar.
Om det finns ett sakligt driftskäl eller ett skäl som
inte kunnat planeras så man inte fått 11 timmars
dygnsvila, då ska företaget pröva om du istället kan
få en förskjuten eller förlängd dygnsvila.
Förskjuten dygnsvila
Innebär att viloperioden fortsätter in i nästföljande
24-timmarsperiod med det antal timmar som krävs för
att en sammanhängande vila om11 timmar erhålls.
Förskjuten dygnsvila som förläggs till ordinarie
arbetstid är betald.
Förlängd dygnsvila
Om dygnsvilan varit kortare än 11 timmar ska
dygnsvilan under nästa 24-timmarsperiod förlängas
med skillnaden mellan 11 timmar och det antal
timmar den faktiskt varit.

Alla chefer får nu en ordentlig information och
utbildning vad som gäller om dygnsvila.
Sammanfattning
Om någon blir tvungen att arbeta mer än 13 timmar
på ett dygn ska chefen avge ett sakligt skäl att
någon skall jobba mer tid. Om chefen inte kan ange
ett sakligt skäl kan det bli skadestånd.

Semesteravdrag
Bruttoavdrag
Arbetsskift och friskift som infaller under semester
ska fem semesterdagar konsumeras per helgfri
vecka
Nettoavdrag
Endast antalet arbetsskift räknas som infaller under
semesterperioden.
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

Netto Varje dag
dagar är värd
22
1,136
23
1,087
24
1,042
25
1,000
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Utbildning 35+
Avdelningen genomför en utbildning i Kristinehamn
5-6 Oktober som heter 35+ .
Utbildningen handlar om sådant som många blundar
för. Som exempel :
-När du funderar över din framtida pension
- Hur du är försäkrad ?
- Vad är det orange kuvertet?
- Fora besked vad är det?
- Vad händer om jag blir sjuk?
- Skadas på jobbet?
Anmälan senast 5 September till Anette 47365
eller Avdelningen 721180.
Utbildning 55+
Avdelningen genomför i höst två utbildningar i 55+.
Kursen tar upp frågor som:
- Vad händer när jag blir pensionär
- Har jag möjlighet att påverka min pension
- Kan jag sluta arbeta innan jag fyller 65 år
- Ska jag jobba kvar något år extra
- Hur påverkas mina försäkringar
Utbildningarna är 12-13 sep i Kristinehamn och
22-23 nov Karlskoga.
Det är många som söker dessa utbildningar vi
uppmanar att anmäla snarast till Avdelningen.
Du har Reseskydd från JBK
I den hemförsäkring du har via JBK
ingår reseskydd som innebär att du
och din familj är försäkrade under
resans första 45 dagar.
Försäkringen gäller i hela världen för stöld och vissa
andra skador på ditt resgods. Även ansvars- överfalls- och rättsskyddet följer med dig på resan.
Om du skulle råka ut för en skada, spar alla kvitton
Påverka IF Metall– skriv motioner till kongressen
Den 19–22 maj 2017 genomförs IF Metalls fjärde
ordinarie kongress. Då tas beslut om vad IF Metall
ska jobba med under åren fram till nästa kongress.
Du kan vara med och påverka detta genom att
skicka in motioner i frågor som du tycker borde lyftas
eller ändras.
Ta kontakt med avdelningen
redan i dag om vilka tider som
gäller för att skriva och skicka
in motioner.
Mer information om kongressen finns på ifmetall.se.

