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Personalläget
Som vår personalsituation ser ut just nu fattas det
inga personer och vi har ingen övertalighet.
Det finns inga diskussioner om varsel.

Vad är Bruttoavdrag
Arbetsskift och friskift som infaller under semester
ska fem semesterdagar konsumeras per helgfri
vecka

Vi för diskussioner kontinuerligt med ledningen hur
det bedömda läget ser ut framåt och vi vet att det
kommer att bli några övertaligheter och vakanser på
olika avsnitt, men det är helt kontrollerbart.

Vad är Nettoavdrag
Endast antalet arbetsskift räknas som infaller under
semester.

Marknadsläget
Den marknadsbild som speglat stålindustrin under de
senaste åren är inte ljus.
Utfall

2011

Utfall

2012

Semester dagar
För att räkna ut med nettometoden hur många
semesterdagar man har beror det på vilken skiftgång
man går, Så här räknar du:
25 Dagar
= Kvot (0,625)
40 tim

prognos 2013

Så här blir antalet
semesterdagar enligt
centrala avtalet:

Europa är den huvudmarknad vi har, det finns inget
som pekar på att det kommer att vända och ske en
kraftig tillväxt.
Vi kommer fortfarande ha en tuff marknads situation.
Koncernen
Företaget påverkas mycket negativt av den vikande
marknaden, samtidigt som man försöker att hitta
olika strukturlösningar i företaget.
Det är mycket viktigt att koncernen gör något aktivt
för att ändra strukturen i koncernen, vi tror att det
snart kommer tuffa beslut, men för Degerfors del är
vi inte så oroliga.
Åldersstrukturen
Inom Metallområdet kommer vi att ha 110 personer
som blir ålderspensionärer de närmaste 10 åren.
Det gör att mer än 25 % uppnår 65 års pensionsålder, vilket kommer att ställa stora krav på erfarenhetsutbyten och utbildning för alla.

Så här ser
det ut de
närmaste
10 åren.

Kvoten

* Vecko arbets tid

= Talet man får skall avrundas uppåt

Skift
5 skift
4 skift

Vecko
arbtid
35
36

Blir
21,9
22,5

Avrundat
Sem dagar
22
23

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
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 endast heltalet.

När ett nytt semesterår infaller, flyttas år 4 till år 5 och
det som registreras är 9,11+9,74 = 18,85
När dessa dagar visas på lönebeskedet blir det då
19 dagar. Det ser då ut som man förlorat 1 semesterdag men så är ej fallet.

Personalföreningen
Vi har inskaffat ett partytält som
man kan låna.
Det finns även bord och stolar.

