
 Nummer 10 16 Juni 1995 

NYTT AVTAL 
Ett preliminärt avtal har gjorts mellan 
Metall och företaget på följande orter: 
Torshälla Degerfors Långshyttan Storfors 
Fagersta  och Avesta 
 
Klubbstyrelsen och de olika klubb 
ordförandena på Järnverket har sagt ja 
till detta men för ett beslut så skall frågan 
upp på klubbmötet den 20 Juni ( se ovan) 

Det nya Avtalet innebär följande: 
 
 Från 1 Januari    
    
Ett resultatbonus system införs som i princip  
innebär att går företaget bra ( vilket det gör) så 
får man 6 % av sin årsinkomst    
    
Årsinkomst =  OB - Övertid - lön - övriga ers mm
  
 Till semestern    
Ett engångsbelopp  är konstruerat istället för  
den retroaktivtet  som annars skulle gällt från 1:a 
April 
 
Engångsbeloppet innebär att man har någon 
arbetad tid mellan 1/4-30/5 så får man   2625 
kr 
 
Om man vill ha ett förskott på 1995 års resultat 
bonusen så får man       5500 kr. 
 
Dessa summor utbetalas då till  20 Juli  (8125 
kr) 

    
 Till 1 September    

    
AV delarna höjs med        525 kr/mån 
Iv delarna regleras med i snitt      175 kr/mån 

RESULTATBONUS 
 
De som får bonusen är de som: 
 Är anställd den 31 December resultatåret 
 
 Tillfälligt anställda över 3 mån får om de är  

anställd den 31 December resultatåret 
 
  De som  pensionerats  under resultatåret 
 
 Praktikanter eller de som inte har en 

arbetad tid under året får ej bonus. 
 
 Beräkningen sker på respektive resultatår. 
 
 Vilken % som skall delas ut i bonus är 

beroende på avkastningen i företaget . 
 
 Beräkningsgrunden för att få en 

resultatbonus är x % på årsinkomsten. 
   se tabellen nedan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid årsinkomster över 200 000 beräknas bonusen 
på den verkliga årsinkomsten. 
Den högsta avsättning är ett ½  basbelopp som 
motsvarar  (18.000 kr) 
Ex empel: En dagarbetare med årsinkomst på 151.000  
räknar efter 200.000 och med 6 %  så får han  
12 000 kr i bonus 

Verklig årsinkomst Årsinkomst för 
bonusberäkning 

0 - 25 000 25 000 

25 001 - 50 000 50 000 

50 001 - 75 000 75 000 

75 001 - 100 000 100 000 

100 001 - 150 000 150 000 

150 001 - 200 000 200 000 


