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Nya löner 1 April 
De nya lönerna från 1:a april innebär att löneökningen 
är 562 kr/mån. 
 

Vi har lagt det på AV-delen så det innebär att de nya 
grundlönerna är följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lönen vi har består av en grundlön (AV-del) samt en 
individuell del (IV-del) som är olika för alla personer 
och beror på vad varje individ har för olika tillägg. 
 

Så här ser lönerna ut med min och max i varje del : 

Nya OB ersättningar  
 
 
De OB ersättningar  
man har i de olika  
skiftgångarna är  
från 1;a april dessa  
i månadssnitt: 
 
 

L-grupp Tidigare Från 1:april

A  22 898         23 460   

B  23 048         23 610   

C  23 298         23 860   

D  23 548         24 110   

Min Max

23 460   24 110  

‐           1 950     

‐           2 250     

‐           1 815     

‐           2 250     

‐           1 650     

750         1 125     

‐           675        

‐           1 500     

‐           1 875     

Teoretiskt

Lönedelar

Av‐del

Yrkeserfarenhet

Mångkunnighet

Samordnare

Befattningsinriktning

Specialist

Utbildning 

Licens utbildning 

Projekt

Utveckling 

Avdelning Snitt

Dag PSC‐N 71        

Dag kont DS mek 1 378  

2‐skift karbeten 2 261  

2‐skift valsverk DS 2 277  

2‐skift PSC 998      

3‐skift DS 2 450  

3‐skift Västra 2 518  

4‐skift 4 495  

4‐skift mek DS 4 401  

4‐skift Grovplåt 4 301  

5‐skift 2‐2‐3 6 965  

5‐skift 2‐2‐2 6 502  

Kolla din Avtalspension 
Eftersom vi har kollektivavtal skall företaget avsätta 
extra pengar till din pension, som är baserad på din 
inkomst.  
Nu kan du kolla av om du fått rätt avtalspension insatt 
av företaget. På den årsinkomst du fick för 2014 skall 
företaget sätta av till pensionsförsäkring till dig. 
 

Det företaget skall avsätt för dig är: 
Livstidspremie LP  = 4 %  
SAF-LO pension = 4,5 % 

Exempel: 

A-kassa 
Taket i a-kassan har inte höjts på 13 år. 
En arbetslös arbetare har endast fått  
40 % i snitt av sin inkomst. 
  
Stefan Löven föreslår nu att taket  
i A-kassan höjs 7 september så att  
alla som har en månadsinkomst upp till 25 000 kronor 
får ut 80 % av sin inkomst under de första 100  
ersättningsdagarna.  
 

Den högsta dagpenningen kommer att uppgå till  
910 kronor dag 1-100, varefter det sker en  
avtrappning till 760 kronor per dag. 
 

Detta är under förutsättning att de fem högerpartierna 
M - Fp - C - Kd - SD inte röstar emot som de  
tidigare har gjort. 

Personalförmån Fria inträden 
Personalföreningen och företaget  har möjliggjort att 
alla inom företaget har fritt inträde när man uppvisar 
sitt passerkort och det gäller för dessa: 

 
 
 
 
 
 
 

Strömtorp      DIF     Orion 

Omställnings ersättning 
När man byter arbetstid är man berättigad till  
omställningsersättning, Den är 18,30 kr/tim. 
Man kan inte ha övertid och omställning samtidigt. 

Rabatt badhus 
Personalföreningen subventionerar 10 kort på  
badhuset.  Tag med kvittot du fått och kom till Jbk så 
får du tillbaka 80 % av pengarna direkt kontant. 
 

Du kan få ersättning för tre häften under kalender året. 

Månads Avsätts

Inkomst LP SAF-LO Avsätts tot för 2014

Lön 27 500   1 100   1 238   2 338      28 050  

OB 4 500      180       203       383         4 590     

Inkomst 32 000   1 280   1 440   2 720      32 640  

Avsätt / mån


