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Kvartalsgenomgångar 
Under Augusti kommer varje kontaktman att se till att 
det sker en kvartalsgenomgång på din avdelning. 
 

Det är viktigt att man då kollar vilka mångkunnigheter 
man har, samt flexibilitets tillägg,  
 
Mångkunnighet  
För varje arbete man kan samtliga förekommande 
arbetsuppgifter samt, vill och gör arbeten inom ett 
arbetsområde får man ett mångkunnighetstillägg.  
 

Tillägget är på 21 poäng vilket motsvarar 301,14 kr 
   
Max är 3 mångkunnigheter som motsvarar 903,42 kr.  
 
Flexibilitet   
För varje arbete man kan delar av förekommande 
arbetsuppgifter samt, vill och gör arbeten inom ett 
arbetsområde får man ett flexibilitetstillägg. 
   
Tillägget är på 13 poäng, vilket motsvarar 186,42 kr 
   
Max är 7 Flexibiliteter som motsvarar 1.304,94 kr. 

Retroaktivt 
På lönen i juli kommer det att utbetalas retroaktivt på 
lönerna.  
Det är de förändringar som varit på grund av löneför-
handlingarna, och som redovisats på klubbmötet. 

Det som utbetalas retroaktivt är 

De nya Grundlönerna från 1 April 
 
I vårt löneavtal har vi en grundlön 
som består av 13 lönegrupper och 
som går under benämning AV-del. 
 
AV står för att grupperna har en 
arbetsvärdering i grunden. 
  
Det skiljer 50 kr mellan varje grupp. 
 
Grundlönen motsvarar ca 85 % av 
vår totala lön  

Grupp AV-del
1 17 968
2 18 018
3 18 068
4 18 118
5 18 168
6 18 218
7 18 268
8 18 318
9 18 368
10 18 418
11 18 468
12 18 518
13 18 568

Ändring på Röjsågarna 
Vi har haft 2 st röjsågar som man kunde göra om till 
grästrimmer.  
Vi har konstaterat att det blir mycket fel på grund av 
att man inte monterar delarna på rätt sätt när man 
bytt från ex grästrimmer till röjsåg osv. 
 
Därför har vi nu gjort så att vi har en grästrimmer och 
en röjsåg. Och man kan nu boka dom separat i vårt 
bokningsystem. 

IF Metall Avd 19 exp tider under Semestern 
Avd exp i Degerfors är stängd under  

semestern och öppnar igen vecka 33. 
 

Avd i Karlskoga har öppet  
Måndagar och Onsdagar 09.00—12.00 

 

Telefon är 0586-721180 

Trevlig Sommar 
Eftersom detta är sista Metallaktuellt före 
semestern så vill vi passa på att önska 
alla en skön semester. 

Du är Försäkrad av JBK  
under semestern 

 

Är det så att du råkar ut för en olycka eller skadar dig 
på något sätt under semestern så glöm inte att den 
Frititids försäkring som vi har inom Metall JBK gäller 
all fritid således även under din semester. 
 

Om du skulle råka ut för en skada, spar alla kvitton för 
de olika utlägg som du haft och kontakta sedan Johan 
Hedström efter semestern så att du kan få ut ersätt-
ning från vår försäkring. 

JBK under sommaren 
Under huvudsemestern är Metall bemannat av Johan 
Hedström, vår hemsida kommer även att uppdateras 
om det sker aktuella saker 

Månad
April Av-del Mångkunnighet + Flexibilitet
Maj Av-del Mångkunnighet + Flexibilitet
Juni Mångkunnighet + Flexibilitet

Höjningen för dessa delar

Månadslön 
Det är inte grundlönen som är vår månadslön utan det 
är AV-del+ IV-del som är månadslönen.  
De två delarna som är vår månadslön kan 
beskrivas på detta sätt:   
 
IV - del= Individuell del.. 
Varje person får ersättning som är beroende på vilken 
erfarenhet man har samt hur många andra jobb man 
kan (Mångkunnighet och flexibilitet) och om man har 
andra tillägg. Beroende på person så är denna del 
från 800 kr/mån  till 7.236 kr/mån    
 
AV - del= Arbetsvärderad lönedel  
Det finns 13 olika lönegrupper med 50 kr mellan varje 
grupp.  
Totalt är grundlönerna från  17.968 till 18.568 kr/mån   
 


