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Fritidsfondens båtar 
Våra båtar skall  enligt våra regler kunna utlånas fram 
till 15/10. Av praktiska skäl har vi tagit beslutet att 
redan den 1 Oktober tar vi upp våra båtar för vinter-
underhåll och de kan därför inte bokas längre. 

Ny plats för Släpkärrorna 
Våra släpkärror har nu fått en ny plats , istället för att 
de var placerade under stora bron så finns dom nu 
på ABB parkering, de kommer där inte att utgöra  
något problem för trafiken in och ut på järnverket. 

Investeringsprojektet 
För att bereda plats för den nya fräsen som blir i klipp-
linjen kommer företaget under hösten att lägga ned 
småplåtslinjen, det innebär en övertalighet på  
3 personer. Det skall även ske en skiftuppgång på vita 
plasman så det blir 3 vakanser där. 
 

Under oktober kommer man även att starta bygget  av 
den nya terminalen med ett höglager. 
Den kommer att  vara placerad så här: 

IV-delen höjs från 1:a Oktober 
I årets löneuppgörelse hade vi uppgörelsen att  
IV-dels poängen skulle höjas i två steg, poängen var 
vid årets början 14,34 kr/poäng och de skall höjas och 
det skall ske i  Maj och Oktober. 
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 

Från den 1 Maj höjdes 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 

Skyddsombuds ersättning 
För att få en större delaktighet och ett ökat intresse 
från våra 33 skyddsombud har vi ett nytt regelverk. 
  

Det gör att alla skyddsombud kommer att få en  
ersättning på 315 kr/mån. 
 

Följer man inte det gemensamma regelverket och  
inte är med på skyddsmöten, skyddsronder mm då 
kan lönekommittèn omedelbart ta bort denna ersätt-
ning för individen.  

Ny AGS-försäkring 
När den borgerliga regeringen gjorde försämringar av 
sjukförsäkringen med lägre ersättningsnivåer har 
facken nu förhandlat fram bättre ersättningar i våra 
kollektivavtal så att vi motverkar Högerns sänkningar. 
 

När man är sjuk över 14 dagar träder vårt AGS in och 
fyller upp inkomstbortfallet från försäkringskassan. 
 

Regeringen har även sänkt hur man skall beräkna 
den sjukpenninggrundande inkomsten samt att man 
även sänkt taket vad får räkna på. 
  

Det innebär att en snitt person på Betlinjen som har 
en lön och OB på 28.608 får bara räkna en inkomst 
på 25.625 kr och beroende på om F-kassan bedömt 
om du skall få en ersättning på 80 % eller  75 % blir 
det så här: 
 
 
 
 
 
 
 
Men för att kunna få den här ersättningen måste man 
kontakta Johan för att fylla i en särskild blankett. 

 80 % ers  75 % ers
F-kassa i % 72% 67%
F-kassa kr/mån 20 500    19 219    
Avtalet AGS 2 563     2 556      
Totalt 23 063    21 775    

Avdelnings bidrag 
För att stimulera varje avdelning att göra olika saker 
som studieresor, fisketävlingar, julbord mm, har vi en 
överenskommelse som innebär att man har 250 kr 
per medarbetare i en gemensam pott. 
 

Alla avdelningar har därför samma möjligheter att 
genomföra personalsociala aktiviteter 
 

När man inom en avdelning har idéer som man vill 
genomföra skall kontaktombudet och chefen bli  
överens om detta  

Faktorjämförelsen 
Under oktober kommer vi att vara klar med arbetsvär-
deringen där vi gått igenom alla befattningars värde-
ringar. Mer info om det på nästa Metall Aktuellt  


