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På det sista lönebeskedet fanns det ett avdrag 
som heter Semesteravdrag som har vållat stort 
huvudbry från många. 
 
Bakgrund 
Vi höjde de fasta lönerna den 1 Juli med 350 kr 
och det innebär att om man har tagit ut 
semesterdagar mellan den 1/7 och 31/7 så skall 
ett löneavdrag ske med 8/175 av månadslönen 
per semesterdag. 
 
Eftersom den nya månadslönen blev höjd 
retroaktivt med 350 kr så blev det i Augusti för lite 
i semester avdrag. 

LÖNEBESKEDET 

Statistik 
I de disskussioner som vi har angående Etapp II i löne 
systemet så har vi tagit fram  statistik hur ser det ut idag: 

Grupp 1 57 

Grupp 2 5 

Grupp 3 1 

Grupp 4 4 

Grupp 5 14 

Grupp 6 88 

Grupp 7 127 

Grupp 8 19 

Grupp 9 54 

Grupp 10 103 

Grupp 11 133 

Grupp 12 97 

Grupp 13 16 

I denna tabell visas hur de 
718 Metallare är fördelade 
i respektive lönegrupp. 
 
De som är löneplacerade 
på Järnverket är placerade i 
grupp 1 (de har istället mer 
i IV-delen) 

Det har varit mycket disskussioner om mångkunnigheter och 
därför har vi tagit fram nedanstående bild. 
 

Dessa siffror visar att  det är 208 st som inte har mång 
kunnighet överhuvudtaget och att det är få personer som har 
mycket 

 0 1 2 3 4 5 

0 208 41 20 16 4 6 

1 80 49 49 15 11 10 

2 30 18 18 4 2 5 

3 21 16 14 8 8 4 

4 4 9 6 4 3 4 

5 0 1 1 0 0 1 

Tabellen läses så här: 
       Ex : Hur många har 1 egen mångkunnighet 
              Hur många har 2 i andra  mångkunnigheter 

Svar enligt ovanstående tabell 18 st 

MÅNG KUNNIGHETER 

I Etapp II som vi nu disskuterar med företaget så kan vi från 
Metall göra ett konstaterande och det är att utbildning inte 
kommer att ge det som vi räknade med från början. 
Orsaken till det är att det blir väldigt få utbildningar som 
kommer att kunnas räknas. 
 

Därför har vi nu inriktningen på att vi skall försöka få in nya 
delar tex  utvecklingstillägg vilket innebär att  en repratör 
eller operatör som kan och gör mera specialiserade saker 
skall få ett  tillägg. 
 

Detta är disskussioner än så länge men vi räknar med att 
återkomma när detta blir mera konkret. 

ETAPP II Löne grp       Antal 

Banksammarbete 
Vi har från Metall byggt upp ett samarbete med 
Sparbanken i Degerfors. Det innebär att våra 
klubbordf  träffar banken regelbundet för informationer 
mm. 
Har du något du funderar över eller vill ha hjälp med 

 Tag kontakt med din Ordförande 


