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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Årets löner klara
Klubbmötet godkände det nya löneavtalet som även
innebär att det nya lönesystemet startar 1 sept.
Avtalet innebär
 På junilönen utbetalas ett engångsbelopp 2 430 kr.

WWW.JBK.SE
Lönespridning
I det nya omgjorda lönesystemet har nu den
teoretiska spridningen
minskat betydligt.

05 juni 2013

Lägst nivå
Högst nivå

Tidigare
22 898
47 318

Nya
24 461
38 176

Spridning

24 420

13 715

 Nytt lönesystem börjar att gälla från 1 sept.
 Införs ett Golv mellan 1/9 2013 – 31/3 2014
Alla får en garanterad löneökning på 350 kr/mån.
Det införs som en lönegaranti, höjer man sin lön
under tiden avräknas det som omp

I bilden visas de
olika lönedelarnas
teoretiska Min och
Max nivåer.

 Införs ett Tak
Mellan 1/9 – 31/12är lönehöjningen max 1.200 kr
 Mellan 1/1–31/3 2014 är lönehöjning max 1.600 kr
Det löneunderlag som man har sista maj (befattning
och månkunnigheter mm) är de som de nya lönerna
är baserade på.
AV-del
Alla befattningar på är
arbetsvärderade enligt
ett värderingsystem.
Och kallas för AV-del.

Marknadsläget
Den konjunkturbild som vi har är att det ser fortsatt
besvärligt både i koncernen och på marknaden.

Utfallet av värderingens
poäng ger befattningens
yrkesklass / lönegrupp.
Det finns fyra grupper
A-B-C-D
På Jbk hemsida under fliken löner finns under nästa
vecka alla arbetsvärderingar publicerade.
IV-del
Den nya IV delen innehåller 8 olika tillägg som är poängbaserat på hur varje person uppfyller de olika kriterierna inom nedanstående områden:

Det har varit mycket resonemang om det blir varsel
på grund av denna situationen eller ej, vi är överens
med företaget att i nuläget är det INTE aktuellt.
Men vad som kan ske under senhösten vet ingen,
men läget är problematiskt.
Viktigast för oss i Degerfors är
att oavsett vad som sker inom
koncernen och i stormen vi ser
kommer skall vi se till att vår
båt skall klara sig igenom detta.

Information
På Jbk hemsida under fliken löner finns under nästa
vecka alla IV-delar publicerade.
Det kommer även att spridas en lönebroschyr på alla
arbetsplatser inom verket.

Metall SM Bowling
Det bowlinglag som Jbk hade i Metall SM
gjorde mycket bra placeringar som vanligt.

Inom kort kommer alla chefer och kontaktombud
tillsammans att gå igenom de nya lönerna

Degerfors laget kom på en hedersvärd 3:e
plats.

