Nr 05

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Huvudsemester
Vi har förhandlat om när huvudsemestern skall vara
på de olika enheterna.
På PSC Nordic kommer det vara 2 semesterperioder
så att verksamheten stannar 3 veckor.

Enhet
PSC‐Nordic

Huvudsemester
28 ‐ 29 ‐ 30 ‐ 31 ‐ 32

WWW.JBK.SE

23 Mars 2015

Nya OB ersättningar
Enligt centrala avtalet är det ökningar
på OB och övertidsersättningarna från
1 April och de är dessa:
OB-ersättningar
Eftermiddag

25,21

OB

Månad

Natt

36,72

2 447

Dfs Stainless 28 ‐ 29 ‐ 30 ‐ 31

Lördag

70,69

Varmplåt

Söndag
Storhelg

2‐skift
3‐skift
4‐skift
5‐skift

29 ‐ 30 ‐ 31 ‐ 32

Det förs även ett resonemang hur varmplåt skall
ordna sin produktion under semesterstoppet.
Det förs där ett resonemang att eventuellt köra första
veckan under huvudsemestern och då med ett bonusprogram för de som skjuter sin semester.
Men inget är ännu klart hur det blir.

Trygghet/flexibilitets avtalet (TOF)
Under påskveckan kommer Ämnesverket att använda
sig av Tof avtalet (varierad arbetstid)
Det innebär att personer kommer att vara lediga och
under den lediga tiden utges ersättning för förlorad
arbetsförtjänst enligt ordinarie arbetstidsschema och
ob-ersättning utges för de timmar som enligt avtalet
berättigar till ob-ersättning.

Semesterdagar
På förra Metallaktuellt skrev vi att man kan max spara
40 semesterdagar vilket är fel.
Avtalet vi har med företaget är att
har man semesterrätt till 25 dagar
då kan man spara max 45 dagar.

99,15
165,02

2 662
4 681
6 929

Övertidsersättningen = 45,48 kr/tim

Ledighet under Påskhelgen
4 skift,
ledigt Långfredag 06.00
till annandag påsk 22.00
3 skift,
ledigt skärtorsdagen 22.00
till annandag påsk 22.00
2 skift,
ledigt skärtorsdagen 22.00
till annandag påsk 22.00
Om man i sitt schema har inarbetad tid på fredagar,
blir den tiden istället på torsdagen.
Lönefakta
Alla har en AV-del och en IV-del och tillsammans
utgör det månadslönen. Man kan även ha ett Omp
som är ett löneskydd samt att några personer har ett
lönetillägg.
Så här är lönedelarna

Sommartid
Natten mellan Lördag 28/3 och Söndag 29/3 går vi
ifrån normaltid till sommartid, vilket gör att nattskiftet
förkortas med 1 timme.
Det innebär den som jobbar nattskiftet gör 7 timmar
och får betalt som om man jobbade 8 timmar
Helt enkelt, ingen förlorar något när man går över till
sommartid.
Våra släpkärror
Vi har fortfarande dubbdäck på alla kärror,
men vi kommer under v 14 att sätta på
sommardäck på alla våra släpkärror.

IV-del

Snitt

Yrkeserfarenhet
Mångkunnighet
Samordnare
Befattningsinriktning
Specialist
Utbildning
Licens utbildning
Projekt
Utveckling
Summa

1 691
1 169
128
148
66
918
30
47
120
4 317

39,2%
27,1% Inom IV-delen är
3,0% fördelningen på
3,4% detta sätt.
1,5%
21,3%
0,7%
1,1%
2,8%

