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Avtalet innebär att för järnverket så skall det beräknas en
lönepott genom att 213 öre skall multipliceras med antalet
arbetare som var den 31:a Mars

Det gör ca 372 kr/månaden
Samtidigt så skall en en löneöversyn ske som minst skall
vara 1 % av löneutr4ymmet det är ca 85 öre.

Det gör ca 148 kr/månaden
Dessa pengar skall användas till ex höjda IV delar som
yrkeserfarenhet mm

Avtalet innebär att det är 3-årigt och gäller under
åren
År 1 = 1 April 95 - 31 Mars 96
År 2 = 1 April 96 - 28 Februari 97
År 3 = 1 Mars 97 - 28 Februari 98
Och att man kan säga upp det 3:e året så att
uppgörelsen slutar att gälla 28 Februari 97

Semesterlönegaranti
Alla är garanterade en minsta semesterlön per
dag från den 1:a April som är 735 Kr.

Totalt om man lägger ihop dessa pengar och om alla skall
få lika så gör det 520 kr/ månaden.

Förkortning av arbetstiden
För dagarbetare kommer det att ske en
arbetstids-förkortning från den 1 Juli som
innebär
”Heltidsanställd arbetare äger rätt att för varje
arbetsvecka tillgodoräkna sig 12 minuters betald

TILLÄGG

Kr/tim

Övertids ersättning

27.64

Förskjuten tid

19,52

Vad händer nu

EM OB 17.00-22.00

12,45

Natt OB 22.00 - 06.00

15,72

Fredag 22.00 - Lördag 22.00

31,70

I mitten av juni så är alla ordförande för alla orter
inom koncernen kallade till förhandlingar
angående

Lördag 22.00 - Söndags 22.00

44,46

Storhelgs tillägg

60,10





Dessa tillägg kommer att utbetalas på den lön
som kommer nu i Juni (gäller Maj månad)
Och sedan kommer resten retroaktivt (för
April) när de övriga retroaktiva ersättningarna
är klara efter de lokala förhandlingarna

Resultatbonus inom Avesta Sheffield
Löneram inom företaget dvs vad kan vi se
till att få mer än centrala avtalet.
Pengar till semestern ( Engångsbelopp)

Därefter så skall de lokala förhandlingarna starta
där den löneram som är framförhandlad enligt
ovan skall fördelas det innebär förhandlingar om
* Hur mycket skall AV-delarna ökas
* Hur skall IV-delen förändras
* Mångkunnighet Yrkes erfarenhet mm
Vi kommer att anordna ett klubbmöte i slutet av
månaden,fram till dess så kan information fås av
respektive gruppordförande.

