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Kollektivavtalets dag
17 mars tidig morgon stod vi
och sa god morgon och god
natt till våra medlemmar.
Vi skulle servera fika på
expedition denna dag, men på
grund av Corona så valde vi
möta våra medlemmar
utomhus.
Detta var en väldigt trevlig
stund, Tack alla pratglada medlemmar.

Semesterdagar
Gällande sparade semesterdagar, företaget följer
semesterlagen. Förändrades för några år sedan.
Undantaget som är :
Det finns inga dagar som är ”för gamla” och måste
betalas ut.
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Sjukpenning
Vid sjukskrivning från och med
11 mars till och med 31 maj 2020,
är det förändrade krav gällande läkarintyg från
8 dagen till 15 dagen.
Företaget gör karensavdraget som vanligt.
Du måste själv ansöka om ersättning för karensen
från Försäkringskassan.
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/
coronaviruset-det-har-galler
Kontrollera din årsinkomst på försäkringskassan så
du får rätt ersättning.
TOF Varierad arbetstid
Vi har gjort en överenskommelse med Långa
Produkter, PSC-Nordic och QPE att man kan
använda sig av TOF fram till och med 30 juni 2020.
Kontaktombud och chef ska vara överens om
vilka och hur som berörs.

Max sparade 25 dagar annars betalas de ut.
Avdrag för semester
Det blir problematiskt när vi använder nettometoden
vid uttag av semester eftersom det går åt olika
många dagar under semesterperioden.
Sedan 2016 har vi en överenskommelse med
företaget att det förbrukas exempelvis 17 dagar för
5-skift under en fyra veckorsperiod .
Huvudregeln är att man ska ha 5 dagar
kvar när man tagit fyra veckor
sammanhängande semester.

Varierad arbetstid
Det heter egentligen Trygghet och Flexibilitet och
förkortas Tof.
Syftet med Tof är att kunna utjämna konjunktur och
olika svängningar på företaget.
Det är ett system där man kan ändra arbetstiden med
personliga arbetstidskonton. (ej komptid)
Man kan bli hemskickad med full lön men även bli
beordrad att jobba på ledigt skift.

OBS Fackliga utbildningar
De utbildningar som skulle genomföras under våren
2020 uteblir på grund av Coronaviruset.

Man har rätt att vara ledig helg före
semester men då förbrukar man mer
dagar.

Under rådande läge gällande smittspridningen av
Covid-19 ställs alla utbildningar som anordnas av
IF Metall Östra Värmland in.

Denna överenskommelse vill företaget sätta sig ner
och se över då vi har ändrat semesterperioder och
skiftgången inom företaget.

Det gäller från 23 mars till 30 juni.

Sommarvikarier
Företaget har för avsikt att
visstidsanställa ett antal
sommarvikarier till sommaren.
Syftet är att kunna bedriva
produktion under semestertiden.
Företaget kommer inte att ta in några feriearbetare
dvs ungdomar mellan 16-18 år denna sommar.

De som är anmälda kommer att bli kontaktade.
Har du tagit ledigt för studier ska du kontakta din chef
och meddela att utbildningen är uppskjuten till ett
senare tillfälle.
Utbildningar som det gäller är:
Vald på jobbet, Agera, Fackpolitiska,
Försäkringsträffen, Medlemsutbildning,
BAM och skyddsombudsträffen.
Frågor om studier kontakta avdelningsexpedition:
Tel: 0586-721180

