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Spekulationer 
Det har den senaste tiden varit en 
hel del spekulationer om att det kan 
ske neddragningar inom koncernen. 
 
För oss är det som står i artiklarna 
inga nyheter utan det är gammal 
skåpmat. 
Att företaget går dåligt har vi tidigare redovisat på 
metall aktuellt samt att det sker ett arbete med att se 
över strategin i företaget, det är synd att det då blir 
en massa rykten och spekulationer. 
 
Vi för en kontinuerlig dialog med företagsledningen 
och det finns inga diskussioner om varsel eller  
neddragningar på Degerfors orten.  
 
Under hösten kommer företaget att lägga fram en ny 
strategiplan för hela koncernen, för oss i Degerfors 
kommer vi bli marginellt berörda vad vi vet. 

Löner September 
Det nya lönesystemet träder i kraft 1 september och 
utbetalas på lönen 25 september  
 

Lönerna ökar mellan 350 - 1200 kr. 
 

Det finns ett golv som gäller fram till sista mars 
nästa år vilket innebär att alla får en garanterad 
löneökning på 350 kr/mån. 
 

Samtidigt införs ett tak som innebär att  
lönehöjningen är max 1.200 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Under nästa månad (oktober) kommer det att ske 
kvartalsgenomgångar där varje kontaktombud skall 
gå runt på alla avdelningar och då gå igenom hur 
lönen ser ut för varje person, för att kunna justera 
eventuella felaktigheter. 

IV delen 
Baserad på löneunderlaget 
man hade sista maj 
(mångkunnighet mm) 

IV‐del Minst Max

Yrkesklass 1 275   1 950     

Grund Utbildning 750       1 125     

Special utbildning ‐        675        

Mångkunnighet ‐        2 250     

Samordnare ‐        1 815     

Utv tillägg ‐        1 875     

Specialtillägg ‐        1 650     

Projekttillägg ‐        1 500     

Bem inriktning ‐        2 250     

Summa 2 025   15 090  

kr/mån

AV-delen 

Varierad arbetstid 
I årets avtal gjordes en uppgörelse om varierad  
arbetstid som innebär att varje år skall varje person 
få 68 timmar införda på sitt varierad arbetstidskonto. 
 

Syftet med detta arbetstidskonto är att man skall 
kunna variera sin arbetstid med ex 3 - eller 4-dagars 
vecka om situationen är sådan. 
 

På detta arbetstidskonto kan man ha  
-150 tim och max + 200 tim.  
Och dessa timma skall användas för 
varierad arbetstid. 
 

Vi på järnverket har använt varierad 
arbetstid tidigare vilket innebär att personer redan 
har minustimmar.   
 

Nu kommer alla personer att påföras +68 tim och det 
kommer att redovisas på lönebeskedet hur varje  
persons arbetstidskonto ser ut. 

L‐grp kr/mån

A 22 436  

B 22 586  

C 22 836  

D 23 086  

Skatt = Välfärdsavgift 
Nu har alliansen lovat nya skattesänkningar som 
kostar ca 15 miljarder.  
Tyvärr måste man låna dessa miljarder. Regeringens 
förslag innebär att hela svenska folket skuldsätts, för 
att de som tjänar mest ska få sänkt skatt. 
 

Alliansen tror att sänkta skatter skapar nya jobb och 
det utifrån den hästskits teorin 

En vanlig Metallare får ca 250 kr i skattesänkning 
och Reinfeld får ca 600 kr.  
 

Man tror det blir 13 000 nya jobb, det innebär att 
varje nytt jobb kostar staten 1153846 kronor per år.  
 

När man säger att man skall minska på skatten är 
det samma sak som man säger vi skall minska på 
pengarna till välfärden.  

Hästskitsteorin .  
När man ger hästen (de rika) mer att äta, så  
skiter hästen mer och då finns det mer att plocka 
matbitar ur för sparvarna (folket). 

Fritidsfondens båtar 
Vår båt vid mässen kan utlånas till mitten av Oktober, 
därefter tar vi upp den och gör vinterservice.   
Båten tas då bort ur boknings systemet  

JBK förmån  
Alla medlemmar inom JBK har en Allriskförsäkring 
(drulleförsäkring) där självrisken är 750 kr .  
 

Vi har även ett avtal med Folksam där man kan få en 
genomgång med en expert (Kennet Svensson) som 
hjälper dig med en personlig försäkringsgenomgång.  


