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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Lönesystemet Järnverket

Månadslönen inom Metal är uppdelad i två
olika delar IV och AV-del
Individuell del (IV-del)

Arbetsvärderad del (AV -del)

Din Månadslön är dessa två delar

IV - del= Individuell del.
Varje individ kan få poäng beroende på vad man kan
och gör samt vilken erfarenhet man har.
De olika områdena inom IV-delen är dessa:
Olika IV-delar
Kan ge kr / mån
Är mellan 0 - 2510
1 Erfarenhet
2 Mångkunnighet Är mellan 0 - 689
Är mellan 0 - 603
3 Flexibilitet
Utbildning
Är mellan 0 - 344
4
Är mellan 0 - 903
5 Utveckling
IV-delen varierar mellan 0 och 4.432 kr/mån, utanför
detta ligger samordnartillägget (snitt är 1.500 kr/mån)
AV - del= Arbetsvärderad lönedel
För varje flödesgrupp på järnverket har det gjorts en
arbetsvärdering, där man gått igenom arbetets innehåll och som sedan har poängsatts, det ger i sin tur en
lönegrupp.
Det är 13 lönegrupper med 50 kr mellan varje grupp
A v-delen varierar mellan 17.063-17.663 kr/mån.
Månadslönen är både AV-del och IV -del

Arbetsvärdering
Under Oktober skall lönekommittén slutföra den
arbetsvärdering som påbörjades före semestern av
flödesgrupperna på järnverket.
Värderingen görs på ett sådant sätt att man jämför alla
befattningar enligt vårt värderingssystem.
Slutpoängen ifrån denna värdering ger då en lönegrupp (AV-del).
Under Oktober redovisas utfallet av arbetsvärderingen.
och de förändringar som sker får ett genomslag på
lönen i November.

Sociala fonden
Nästa gång det är utbetalning är 27 Augusti 07.00-13.00
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Kvartalsgenomgång
I årets avtal har vi gjort upp att vi förändrade inom IV-delen
och det skall träda i kraft 1:a Okt.
Nu skall cheferna och kontaktombuden göra en genomgång
och fastställa vilka mångkunnigheter och flexibiliteter varje
person har. Definitionen för dessa är:
Mångkunnighet (träder i kraft 1:a Oktober)
För varje arbete man kan samtliga förekommande
arbetsuppgifter, samt vill och gör arbeten inom ett
arbetsområde får man ett mångkunnighetstillägg
Varje mångkunnighet är värd 16 poäng (299,29 kr/mån)
Man kan max ha 3 st.
Flexibilitet (träder i kraft 1:a Oktober)
För varje arbete man kan delar av förekommande
arbetsuppgifter, samt vill och gör arbeten inom ett
arbetsområde får man ett flexibilitetstillägg.
Varje flexibilitet är värd 6 poäng (86,04 kr/mån)
Man kan max ha 7 st.
Avtalskurs
I September startar vi specialcirklar om löneavtalet samt om lönesystemet på järnverket .
Vi räknar med att träffas 5 -6 gånger under
kvällstid.
Alla cirkeldeltagare kommer även att få 2 biljetter till
Oktoberfesten i Valsverket.
Är du intresserad av denna cirkel kontakta då JBK
Cirkel ledare kommer att vara Rasmus & Jensen
Avd 9 Metall Fisketävling
Metall avd 9 har fisketävling och tipspromenad för familjen vid Kedjeåsen (mellan Hällefors och Karlskoga)
Söndagen den 29 augusti
kl 10-15.
Metall bjuder på korv och dricka.
Tillgång till båtar finns för den som inte vill fiska från
land. Schema/teckningslista för lån av båtar kommer
att finnas vid båt bryggan. OBS! Medtag flytväst.
Vägbeskrivning:
Vid Kedjeåsen (ca en mil söder Loka) kör in på väg
mot Hållsjöhyttan. Följ denna ca 500 meter och Ni är
framme.
Anmälan görs till Metall i Karlskoga tel 0586-721180,
senast Måndag den 23 augusti
Kräftfiske för anställda ”Letälven vid Agsjön”
Det har lottats ut kräftvatten till anställda och fisket sker
mellan 16.00-22.00 fredagarna 27/8, 10/9 och 24/9. Det
bjuds på korv dricka godis mm.
De som inte fiskar, kan alltid kolla in fiskelyckan.

