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Metall SM Bowling 
IF Metall-SM i bowling genomförs i år i Vårby 
Bowlinghall under tiden 5 Maj  -28 Maj. 
 
Vi har från JBK på järnverket varje år varit 
med och sponsrat ett lag, om det finns intresserade 
skall man höra av sig till Metall JBK. 
 
Anmälningsblanketter starttider, samt förslag till olika 
övernattningsmöjligheter finns på JBK. 

Nya tillägg i vårt avtal 
Från 1 april 2007 höjs tilläggen för arbete på obekväm 
arbetstid med 3,4% och de blir dessa: 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga tillägg 
De övriga ersättningarna som gäller från 1 April är: 
Övertid blir 37,93 kr/tim 
Omställning blir 15,17 kr/tim 

Eftermiddag kl. 17–22  19,96  
Natt kl. 22–06  27,30  
Fredag kl. 22 till lördag kl. 22  55,98  
Lördag kl. 22 till söndag kl. 22  78,52  
Storhelg   130,68  

Centrala avtalet inom Stål är klart 
Avtalet gäller från 1:a April och löneökningar skall 
ske i form av lönepotter  
Utrymmet för varje pott som vi lokalt skall förhandla 
om är för de olika åren dessa: 
 

ÅR 1.  780 kronor.  
ÅR 2.  620 kronor. 
ÅR 3.  700 kronor.  
 

Under April påbörjas de lokala förhandlingarna på 
järnverket. 
 
Föräldralön 
Rätt till föräldralön ökar till fyra månader som kan tas 
ut innan barnet är 18 månader, och föräldralönen är 
10 % av månadslönen, som en utfyllnad till föräldra-
penningen. 

Sociala fonden 
När man är hos tandläkaren är det viktigt att man 
säger till att man skall ha en specificerad faktura, det 
räcker inte med ett enkelt kassakvitto. 

Avtalspension (LO-SAF pension) 
De orättvisa villkoren som tidigare fanns mellan 
arbetare och tjänstemän, som kunde innebära 
tusenlappar i skillnad per månad, försvinner. 
 
Det innebär att avtalspensionen kommer att höjas från 
3,5 %  till 4,5 % upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och på 
lön därutöver till 30 %.  
 
Åldern för intjänande höjs från 21 år till 25 år 

Viktigt om din avtalspension 
Vi har olika avtal angående pensioner samt att vi alla 
har en gemensam pension.  
 

Det vi under året får är olika redovisningar hur dessa 
olika pensioner har växt, utifrån vad du har valt. 
 
Det olika pensionsvalen som du har: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I Tv och tidningar görs mycket reklam där försäk-
ringsbolag och banker påtalar vad bra dom är att ta 
hand om dina pensionspengar. 
 

Syftet de har är att tjäna pengar på din pension, och 
det har väl inte undgått någon att bankerna gör 
mycket stora vinster bl.a på detta. 
 
Vi från JBK anser att när du skall välja bolag skall du 
välja efter vilka avgifter de tar ut för att ta hand om 
dina pengar.  
Det bolag som konstant har haft lägsta avgifter är 
Folksam-LO (FOLO) 

Med det nya avtalet kommer det att avsättas totalt 
12% av din lön. 
Det innebär att om du tjänar 25.000 kr/mån så  
avsätts det 36.000 kr per år. 
 

Dessa pengar är dina , därför är det viktigt att du 
gör ett aktivt val. 
 

Vill du ha hjälp med pensionsvalet kontakta Johan 

Inkomstpension  2,5 % (ett orange kuvert) 
Inkomstpensionen är en del av den allmänna  
pensionen som betalas ut av försäkringskassan.  
Inkomstpensionen ersätter merparten av gamla  
pensionssystemets ATP men med nya regler.   

LO-SAF pension 3,5 % ( höjs till 4,5 %) 
Ett avtal för alla LO-medlemmar inom privata 
industrin Företaget avsätter idag 3,5 % av din 
lön till en särskild  avtalspension.  
Du får ett besked från FORA som visar hur det 
har utvecklats beroende på vad du valt.  

LP-pension  4,0 % 
Vi har ett specialavtal inom stålindustrin där järn-
verket avsätter 4,0 % av din inkomst till din LP-
pension.  Dessa pengar är placerade på samma 
sätt som det du valde för LO-SAF pensionen. 


