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Tid för att analysera läget
På initiativ från företaget, som också 
flyttar sin information till nästa vecka, 
har metallklubben accepterat denna 
förändring. Orsaken är att det behövs 
mer tid för att analysera och bearbeta 
de delvis nya förutsättningar som har 
uppstått.

Fortsatta överläggningar
Klubben kommer att ha fortsatta 
överläggningar med företaget resten 
av veckan med förhoppning om att 
det kan bli en väl genomarbetad 

Informationsmötena till 
visstidsanställda är flyttade 

till nästa vecka.
Metallklubbens informationsmöten har varit planerade till onsdag 
denna vecka och måndag och tisdag nästa vecka. Denna veckas 
möte flyttas till nästa vecka. 

Lönerevisoner

Årsmöte
     Preliminär kallelse till årsmöte vecka 10
Tid och plats för mötet är inte fastställd. Mer exakt information 
kommer under nästa vecka.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer också ak-
tuell information att kunna ges.  

Det finns inga övernomineringar till klubbstyrelsen. Inga val på 
golvet behöver därför hållas före årsmötet. 

Eventuella skrivelser ska vara inne på klubbexpeditionen senast 
fredag 3 mars.

information i början av nästa vecka. 
Klubben bedömer att de delvis nya 
förutsättningarna på inget sätt försäm-
rar läget.

Information efter helgen
Överläggningarna om bemanning 
och program är den mest prioriterade 
frågan. Men det finns också en inplan-
erad tid denna vecka för ordinarie 
förhandling där en del andra frågor 
kan lösas. Mer information efter hel-
gen med andra ord.

Marsrevisionen i lönesystemet 
står för dörren. Senast 10 mars 
ska underlag vara inne för dem 
som ska få sina löner reviderade. 
Det innebär att ett arbete måste 
göras i alla grupper och lag.

Viktigt med förberedelser
Klubben genomför ett gemensamt 
gruppstyrelsemöte för att 
förbereda arbetet kring 
lönerevisionerna. 
Revisionerna ska ske med 
inflytande från gruppens 
medlemmar, antingen genom 
lönegruppsrepresentanter eller 
att hela gruppen deltar. Det är 
en viktig inflytandefråga, men 
också viktigt för att revisionerna 
ska återspegla förändringar som 
verkligen har skett.

Utse ansvariga 
Där hela gruppen medverkar 
vid lönerevisionen är inflytandet 
tydligt. Men grupper och lag som 
inte har utsedda representanter 
bör omedelbart göra detta. Vid 
tveksamheter, kontakta 
gruppstyrelsen om råd.

Revisionsunderlag
Lönerevisionerna ska ske med 
de nuvarande skrivningarna som 
grund.  Den översyn som pågår 
av innehållet i befattningstrappan 
och av grupptilläggen är inte klar.

Lokala löneförhandlingar
Observera att lönerevisionerna 
inte är att förväxla med löne-
förhandlingarna som ska ske 
lokalt om 2012 år avtal. De lokala 
förhandlingarna har ännu inte 


