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- AV-delen höjs 1 Sept med 525 kr 

- IV-delen höjs 1 Sept med 74 öre/poäng 

- Samordnaretillägg blir 6,03 kr/tim 1 Nov 

- AV-delen höjs 1 Nov  med 30 kr 

- Engångsbelopp 65 kr för Sept  

- Engångsbelopp 65 kr för Okt  

AV-del  och IV-del  
1:a September 
AV-delen  höjs med 525 kr/mån och  med det 
beslut som togs på klubbmötet  så kommer IV-
delen att höjas med 74 öre/poäng vilket gör att 
varje poäng är värt 14,34 kr. 
 
1:a November 
AV-delen  höjs med ytterliggare 30 kr/mån orsaken 
till detta se OMP-tilläggen (nedan ) 

Sjukförsäkring  
På klubbmötet den 4:e Oktober togs beslut om att vi 
skall införa en sjukförsäkring som gäller för alla 
Metallare från den 1:a Januari och som ger ersättning 
när man är långtidsfrånvarande 
 
Det kommer att sändas hem till alla en skriftlig 
information om detta. 
 
Under tiden fram till att försäkringen skall börja gälla 
så kommer det löneutrymmet på 34 öre att läggas in 
på ÄE premie som betalas ut under Okt och Nov. 

Samordnings tillägg + Engångsbelopp 
 
Samordningstillägg 
Vi har kommit överens med företaget att 
Samordningstilläggen höjs den 1 November från 3,23 
till 6,03 kr/tim det innebär en höjning med 87 %. 
 
Orsaken till höjningen sker den 1:a Nov är: 
Att vara samordnare innebär enligt juridisk mening att 
man påtar sig ett delegerat ansvar för verksamheten 
och kan därför i vissa fall vara straffskyldig. 
 
Därför har vi krävt att alla som skall vara samordnare 
skall få utbildning och information innan man påtar 
sig samordnarrollen. 
 
Engångsbelopp 
Eftersom 10 öringen som skulle avsättas för  
tilläggen inte används förrän 1 Nov så får alla del av 
10 öringen under tiden Sept och Okt  
 
Den skall utbetalas som ett engångsbelopp och det 
gör 35 kr som läggs på respektive månadspremie för 
Sept och Okt 

OMP-tillägg  
De som har omplaceringstillägg  får en reducering  
mellan 1 - 130 kr beroende på vad man har idag. 
Vi har gjort  överenskommelsen med företaget att de 
pengar som nu reduceras skall återgå till alla och det 
kommer att innebära  30 kr/mån. 
 
Engångsbelopp 
Dessa 30 kr utbetalas som ett engångsbelopp under 
Sept och Okt och läggs på respektive månads premie  
Den 1 Nov ökar AV-delen med dessa 30 kr 

Beredskap + Kallelse  
Ersättning för beredskap och kallelse skall räknas upp 
med 2,65 %  

De nya AV-delarna blir följande:  

Grupp 1:a September 1:a November 
1 11 393 11 423 
2 11 443 11 473 
3 11 493 11 523 
4 11 543 11 573 
5 11 593 11 623 
6 11 643 11 673 
7 11 693 11 723 
8 11 743 11 773 
9 11 793 11 823 

10 11 843 11 873 
11 11 893 11 923 
12 11 943 11 973 
13 11 993 12 023 


