21 februari 2019

Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Nytt karensavdrag!
Riksdagen har antagit en ny lag från 1 januari 2019 som ändrar
löneavdraget vid sjukdom. Denna lagändring finns nu inarbetad
i vårt centrala kollektivavtal. Syftet sägs vara att få en mer rättvis
ersättning vid skiftformer med ojämn förläggning av arbetstiden.
Den största förändringen är att
det alltid görs ett karensavdrag
om sjukfrånvaron blir mer än en
genomsnittlig arbetsdag. Tidigare
var karensen den första sjukdagen
eller del av den dagen om sjukdomen inträffade under dagen.
Löneavdrag
Liksom tidigare kommer det ett
timavdrag för sjukfrånvaron. Det är
ingen skillnad mot tidigare.
Sjuklön
Sjuklön ska vara 80 % av din aktuella lön. Den räknas fram som
sjuklön per timme.
Karensavdrag, så funkar det
• Om man arbetar lika många
timmar 5 dagar i veckan blir
det samma belopp i pengar för
karensavdraget som karensdagen tog bort för en heldag.

•

•

•

Är man sjuk lika med eller fler
timmar än den genomsnittliga
arbetstiden får man alltid helt
karensavdrag. Om du exempelvis går hem 2 timmar före
arbetsdagens slut en tisdag
och blir fortsatt sjuk onsdag så
fortsätter karensavdraget på
onsdag tills den genomsnittliga
arbetstiden uppnåtts.
Om man är sjuk kortare tid än
genomsnittliga arbetstiden så
blir det bara timlöneavdrag för
de timmar man är sjukfrånvarande.
Det kan aldrig bli karensavdrag
för dagar som saknar arbetstid.

Karensavdrag, några exempel
Från 1 januari gäller att det blir ett
avdrag som grundar sig på den
snittarbetstid man har per dag.
Snittarbetstiden kan vara allt från
lika med den dagliga arbetstiden

när alla dagar har lika lång arbetstid, till snittet per dag på 4 veckor
för våra fyrskift eller snittet per dag
för 10-veckorsscheman.
Några exempel:

Dagtid med varannan fredag:
Karensavdraget blir 8,7 timmar
Dagtid med 4,7 tim på fredagar:
Karensavdraget blir 7,9 timmar
Tvåskift med halv fredag:
Karensavdraget blir 7,8 timmar
Stående eftermiddag:
Karensavdraget blir 9 timmar
Stående förmiddag 5,2 timmar
fredag:
Karensavdraget blir 7,6 timmar
Treskift produktion:
Karensavdraget blir 7,2 timmar
Fyrskift:
Karensavdraget blir 7,2 timmar

Juristförsäkringen
Du har för ett par veckor sedan fått ett erbjudande från Folksam
om en juristförsäkring. Trycket påminner här om att tiden för att
skicka in svarskuvertet håller på att “rinna ut”.
IF Metall och Folksam har kommit
överens om en juristförsäkkring.
Den bedöms att vara förmånlig av
klubbens försäkringshandläggare.
För att teckna sig för försäkringen
utan karenstid så är du tvungen att

fylla i och skicka in svarstalongen i
det svarskuvert som du fick tillsammans med erbjudandet.

Senast 26 februari ska du
posta ditt svarskuvert.

Tappat svarstalongen?
Då kan du ringa till Folksam 0771950 950 för att få veta vad du ska
göra.

Klubbens
Årsmöte

Alla medlemmar i IF Metall, både Volvo- och Adeccoanställda kallas
till klubbens årsmöte

Onsdagen den 27 februari
Tid och plats för mötet återkommer vi till när det blir klart om mötet
kan ske på ordinarie arbetstid eller på övertid.
Förutom vanliga punkter på årsmötet så kommer mötet att behandla:
• Inhyrning och bemanning - nu måste det bli anställningar!
• Aktuell information

Fika serveras

Välkommen!
Lönerevisionerna i april!
Löneavtalet med löneökningar i trapporna är nu undertecknat och
lönehöjningarna börjar betalas ut från den första april. För att inte
blanda ihop lönehöjningarna med lönerevisionerna vill företaget
skjuta lönerevisionerna till april.
Bakgrund
Lönesystemet (befattningstrapporna och grupptilläggen) reglerar
att lönerevision ska genomföras
senast den 10 mars och den 10
oktober varje år. Eventuella kliv i
trapporna ska då betalas ut från
den 1 april respektive 1 november.
Inte samtidigt
Företaget vill nu skjuta lönerevisionen till april för att inte blanda
samman lönehöjningarna för 2019
års avtal med eventuella kliv i trap-

porna . Företaget bedömer att det
finns en risk att inte alla höjningar
blir korrekta.
Klubben har accepterat att lönerevisionerna genomförs under april
istället för mars. Betalningen för
kliv i trapporna ska dock betalas
retroaktivt från första april.
Turordning
Så kommer turordningen vad gäller
lönerna att se ut;

•
•

•

1 april, de avtalade lönehöjningarna betalas ut.
Under april, lönerevisionerna
genomförs i respektive arbetsgrupp. Produktionsledarna är
ansvariga för att revisionerna
genomförs.
Maj, företaget registrerar effekterna av lönerevisionerna
med retroaktiv betalning från
första april.

