
 

FAKTA OM YRKESERFARENHET 

 Nummer 06 11 April 1997 

I förhandlingarna om lönerna så har vi en total 
genomgång av alla lönedelar, orsaken till det är 
att i det centrala avtalet skall 89 öre avsättas till 
förändringar och för att kunna genomföra dessa 
så måste vi ta fram alla de fakta som är just nu. 
 
Det innebär att vi hade räknat med att vara klara 
med lönerna under mitten av månaden, och att vi 
då skulle kunna ha ett medlemsmöte då. 
Som läget ser ut just nu så kommer vi att ha 
klubbmötet den 6 Maj.. (Se nedan) 
På det mötet kommer även utlottning av stugor 
till Böda Sand att lottas ut vilket innebär att sista 
anmälningsdag skjuts fram till 5 Maj. 
Just nu är det 164 personer som vill deltaga i 
utlottningarna 

KLUBBMÖTE  
 

 
TISDAG 6  Maj  

FOLKETS HUS A - SAL KL 17.30 
 
PÅ DAGORDNINGEN FINNS BL.A 

 
 Lottdragning stugor Böda Sand 
 Löneavtal 1997   
 Aktuella rapporter ( om Framtiden) 
 Val av Huvudskyddsombud 
  

 AV-lön Antal 

1 15 

2 3 

4 4 

5 14 

6 89 

7 112 

8 7 

9 36 

10 99 

11 70 

12 78 

13 12 

FAKTA OM AV-DELEN 
 
AV-delen eller hur många 
som ligger inom respektive 
grupp. är enligt denna bild 
 
 
De 15 personerna som är i 
lönegrupp 1 är de som är  
 Löneplacerade  
 Reservregistrerade  
vilket innebär att de har fått ett 
lönetillägg i stället. 

Svårighetsgraden på en 
befattning är värderad i vårt 
lönesystem och kallas för 
Yrkeserfarenhet  
 
Yrkeserfarenheten graderas 
in i 12 olika grupper  som 
ger mellan 0 och 150 poäng.  
De som har 0 poäng är 
nyanställda och personer 
som är löneplacerade. 
 
Fördelningen var alla 
personer är inplacerade är 
enligt tabellen 

Poäng Antal 

0 10 

65 4 

70 2 

75 1 

80 11 

85 83 

90 162 

100 104 

115 40 

130 57 

150 65 

Vi kommer att anordna en fotbollsturnering för 
Metallarna på Järnverket 28 Juni på Kullparken. 
Avsikten är att varje avdelning skall kunna vara 
med med minst 1 lag ( 7-manna lag).  
 
Vi kommer att ha korvgrillning osv  
Det är samma dag som Folkets Park har en 
familjedag med Öl tält på kvällen. 
 
Regler och annan fakta om turneringen kommer 
på ett extra Metall aktuellt under vecka 16. 
 

I tabellerna intill så finns olika fakta om hur vårt 
lönesystemet ser ut idag  

1 st 2 st 3 st 4 st 5 st 

333 165 86 31 3 

1 st 2 st 3 st 4 st 5 st 

316 211 129 79 44 

Antal personer med 
Mångkunnighet i  
Annan flödesgrupp 

Antal personer med 
Mångkunnighet i  
Egen flödesgrupp 


