Motorbladet
Felaktig rörlig del
semesterersättning
resetillägg
IF Metallklubben i Göteborg fick frågan från en
medlem vad som ingår i semesterersättning rörlig
del.
Svaret är att semesterlagen ger oss 12% på rörliga
delar såsom tim-ob, övertidsersättning och resetillägg, men vid förhandlingar mellan företaget och
IF Metalls Koncernfack Volvo Cars för ett antal år
sedan, höjdes vår ersättning till 14% på de posterna.
I samband med att frågan om de rörliga delarna
ställdes gjorde Göteborgsklubben en genomgång av
de olika koder i lönesystemet som ger oss den rörliga semesterersättningen.
De upptäckte då, att ett omedvetet fel gjorde att
beräkningen av
den rörliga semesterersättningen
på resetillägg inte
gjordes.
När detta
uppdagades
begärde vårt
Koncernfack (IF
Metallklubbarna
i Göteborg, Olofström och Skövde) en förhandling
med företaget.
Resultatet av förhandlingen blev att 1300 av företagets anställda får en retroaktiv ersättning för utebliven del av semesterersättningen på resetillägg.
Dessa 1300 ersätts från 200 kr upp till 38 000 kr
beroende på hur mycket man har rest i tjänsten. På
beloppet kommer engångsskatt att dras.
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Ersättningen betalas ut i februarilönen, posten på
lönespecen anges som:
Retro rörl. sem. 2011Totalt handlar det om 2,7 miljoner som betalas ut
tack vare fackliga förhandlingar med stöd av lag och
avtal.
Som sagt ett omedvetet fel som nu är tillrättat och
från 2021 som avser rörliga delar från 2020 är
beräkningen rätt.

Ett bra exempel
på fackets värde!

Nytt löneavtal...
Eftersom utbetalningen av den felaktiga semesterersättningen kommer i denna månadens lön
var det viktigt att gå ut med den informationen
innan.
Förhoppningen var att vårt nya löneavtal skulle
vara klart och presenteras i detta Infoblad.
Tyvärr är vi inte i det läget än, förhandlingarna
på Koncernnivå pågår och därefter har vi de
lokala förhandlingarna kvar på respektive ort,
Göteborg, Olofström och Skövde.
Nytt Infoblad och fullständig information på
hemsidan, kommer så snart förhandlingarna är
avslutade.
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