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AV-delen höjs med  600 kr/mån 
Alla lönegrupper ökar med 600 kr/mån, och gäller från 
1 Maj.   
Det införs en ny lönegrupp 0 som motsvarar minimilön 
det blir en lönegrupp som i huvudsak kommer att  
användas för feriearbetare mm. 
 
 
 
 

 

IV-delen höjs och förändras 
Vi har gjort en överenskommelse att IV-delens poäng 
som tidigare varit 14,34 kr/poäng skall höjas och det 
skall ske i två steg under året. 

För de olika delarna i IV delen blir det: 
Tidigare 1 maj 1 Okt

Poäng 14,34   14,66   14,98  
Mångkunnighet 21     301      308      315     
Flexibilitet 13     186      191      195     
Kompetens 28     402      410      419     

Yrkes.erf
Minst 65     932      953      974     
Medel 110   1 577   1 613   1 648  

Max 175   2 510   2 566   2 622  

Sommarpresent 
Järnbruksklubbens styrelse ger en 
sommarpresent till alla medlemmar, 
det är ett rostfritt etui (card holder) 
som kan användas till att ha kreditkort 
körkort och sedlar mm 
 
De som vill hämta sin present kan under nästa vecka 
personligen komma till JBK expedition.  

Retroaktivt 
På lönen i Juli kommer det att utbetalas retroaktivt för 
månaderna Maj och Juni. 
Om man idag har snittet på IV-delen kommer det att 
innebära retroaktivt: 

600+63+600+63= 1 326 kr. 

Bron på plats i Augusti 
 
Efter lite förseningar så är det 
nu klart att bron kommer att 
sättas på plats 16 Augusti 

Ersättning Skyddsombud 
Vi har gjort en överenskommelse som innebär att de 
som är valda som skyddsombud på varje avdelning 
kommer att få ett lönetillägg. 
 

Ersättningens storlek motsvarande värdet av en 
mångkunnighet. (315 kr/mån) 
 

Detta kommer att träda i kraft 1 oktober, men först 
skall ett regelverk utformas, det kommer att innebära 
att om man inte sköter sitt uppdrag på rätt sätt kan 
klubben ta bort förtroendeuppdraget. Och det är inte 
omplaceringsgrundande. 

Införande av Delpension + statistik 
Det har varit många diskussioner om löneskillnaderna 
mellan orterna Avesta och Degerfors. 

 

Under hösten skall det 
göras utredningar om hur 
lönestatistiken ser ut. 

Samt hur ett regelverk  
kring delpension kan bli 

Delpension innebär att man vid 60 års ålder kan arbeta 
 ½-tid. Och på den tid man är hemma får man då x %  

Grupp AV-del Grupp AV-del
0 14 924 7 19 618
1 19 318 8 19 668
2 19 368 9 19 718
3 19 418 10 19 768
4 19 468 11 19 818
5 19 518 12 19 868
6 19 568 13 19 918

Från den 1 Maj höjs den till 14,66 kr det innebär 
en snitt lönökning med 63 kr/mån 

Från den 1 Okt höjs den till 14,98 kr det innebär 
en snitt ökning med 63 kr/mån 

Årets löneavtal 
Årets centrala avtal innebar en löne-
pott på 620 kr. Det avtalet som vi har 
träffat är inom de centrala ramarna. 
 

I huvudsak är det tre delar 
Av-del       Delpension        IV-del 

= 620 kr 

Lönepott 

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

Avesta Degerfors 
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Om Avesta har högre statistisk lön Skillnaden kan  
finansiera införandet av 

delpension från 60 år 


