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Löneförhandlingar 2014
Årets löneförhandlingar innebar att lönerna skall ökas
med 1,7% på det lönesnitt vi har.
Efter att kvartalsgenomgångarna nu blivit klara kunde
vi konstatera att löneökningen blir 463 kr.
Vi är överens mellan fack och företag att det skall
vara ett generellt utlägg dvs, lika till alla och därför
höjer vi AV-delen med 462 kr.
Löne

De nya Av delarna från 1:a
april ser ut enligt följande:

Kr

grupp

mån

A

22 898

B

23 048

C

23 298

D

23 548

Våra kärror
Vi har fortfarande dubbdäck på alla kärror,
under v 15 kommer vi att sätta på sommardäck på alla våra släpkärror.
Vägverkets regelverket om däck är dessa:
Om bilen har dubbdäck måste kärran som är
kopplad till bilen ha det vid vinterväglag.
Har bilen odubbade däck får kärran ha antingen
dubbade eller odubbade vinterdäck.

WWW.JBK.SE

11 april 2014

Lönefakta
Så här ser det ut med de olika lönedelarna hur många
personer som har de olika tilläggen i lönesystemet
Vad individer har i tillägg
11% Licensutbildning
84% Mångkunnighet
7% Samordnare
14% Utv tillägg
5% Specialtillägg
6% Projekttillägg
7% Bem inriktning
26% Fler bef tillägg
0% Fast bef tillägg

Mångkunnigheter
Det finns idag totalt 729
MK 1
MK 2
MK 3
mångkunnigheter och de
235
162
är fördelade på detta sätt 332
(332 personer har 1 mångkunnighet. osv)
Personalläget
Vi är nu 396 Metallare och ett antal vakanser som
finns rekryteras nu externt och anställs nu.
Under maj kommer företaget under tre omgångar ta
in 55 semestervikarier på olika avdelningar.
På vår hemsida har vi bemanningsplanerna
uppdaterade hela tiden, så man där kan se vad som
gäller på respektive avdelning.

Ledigheter
Vi har gjort denna mall för att underlätta att se hur man är ledig enligt våra avtal under olika helger för de olika
skiftgångarna vi har. På bilden ser man även när det är storhelger och lätthelger:

