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Omställningsersättning
Nu när det blir skiftförändringar 1 December är det
viktigt att alla kontrollerar att man får rätt ersättning.
Ersättningen man är berättigad enligt vårt avtal heter
omställningsersättning

REGEL
Omställningsersättning betalas för arbetad tid som
under en sjudygnsperiod inte sammanfaller med
ordinarie arbetstidsschema.
Ersättning är 15,64 kr/tim.

05 November

KLUBBMÖTE
Torsdagen den 27 November
kl 14.30 P 2- Hörsal
På dagordningen bl.a
⇒
⇒
⇒
⇒

Skiftneddragningarna
Nya Löner arbetsvärdering
Folksam expert informerar
Övrigt aktuella frågor
Alla medlemmar välkomna.

• 5 skiftet avslutas Fredag 22.00

Ersättning
med grundlön enl
utv.avtalet

Helgen är ledig
4-skiftet börjar söndag 22,00

• Eftersom vi har månadslön sker inget löneavdrag
för den lediga helgen

• Beräkningen av sjudygnsperioden inleds det dygn
då det nya schemat påbörjas.

• Man kan inte ha omställning och övertid samtidigt.
I exemplet nedan får personen som går från 5-skift till
4- skift 16 tim övertid + 32 tim omställning ers.
7 DYGNS PERIODEN

Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må
5-skift F F F E E L N N L L L
4-skift
N N N
F F F E

5-Skiftschema
Nya 4-Skiftschemat
Övertid tim blir
Omställnings tid
Summa enligt avtal

Tim
32
48
16
32

Ers kr

625.60
500.48
1 126.08

På www.jbk.se kan du räkna ut mer om
din omställningsersättning och du kan
även enkelt räkna själv hur det blir för din
del.
Vinterdäck på kärrorna
Vi håller nu på att byta till vinterdäck på alla våra släpkärror. Grundregeln är att 1 dec skall alla bilar ha det.
Det är tillåtet att ha vinterdäck på släpkärran och sommardäck på bilen, men inte tvärt om.

Förändring av medlemsavgifter från 1 januari
Det har nu fastställt var fackavgiften kommer att vara
nästa år. Här är en kort sammanfattning:
1. Den lägsta avgiften man skall betala är 207 kronor
per månad från men med Reinfelts A-kasseavgift
blir det 332 kr.
Totalt sett innebär det en sänkning på 8 kr
2. Den högsta avgiften blir 518 kr men med
Reinfelts A-kasse avgift blir det 643 kr.
Totalt sett innebär det en höjning med 3 kr
Ny försäkring: Medlemsolycksfall – Fritid
Alla våra medlemmar har nyligen fått ett brev hem
från Folksam med aktuell information.
Bakgrunden är att vid årsskiftet kommer vår
Fritidsförsäkring (TFF) att förändras och en helt ny
försäkring har tagits fram.
Medlemsolycksfall – Fritid.
De som råkar ut för olycksfall före nyår kommer att
behandlas efter dagens villkor.
Den nya försäkringen gör att våra medlemmar får
ersättning tidigare och vi kommer bort från olika
inlåsningseffekter, samt att detta ingår:
Olycksfallsersättning

Tandskadekostnader

Akutersättning

Kroppsskadeersättning

Sjukhusvistelse

Krisförsäkring

Rehabiliteringskostnader

Det maximala invaliditetsbeloppet är en miljon kr.
Vid frågor kontakta Johan tel 47199

