
         
Fastställande av grundlön för vissa yrkeskategorier 
 Produktionspersonal/yrkesarbetare 

För fullt yrkeskunnig medarbetare* med adekvat utbildning och erfarenhet 
inom kompetensområden ban-, el-, signal- och teleteknik.  
 
*Anmärkning 
Fastställs lokalt i företaget. I detta sammanhang ska kompetenskraven för 
de i befattningen ingående arbetsuppgifterna beaktas. 
  
Lägsta grundlön fr o m  

 
 
För medarbetare som inte är fullt yrkeskunnig utges lägst grundlön enligt 
nedan: 
Erfarenhet/utbil
dning 

Fördelnings--
tal 

Dock lägst  
fr o m  
2016-04-01 

0-8 månader 90 % 23 888 kr/mån 
9-18 månader 94 % 24 950 kr/mån 
19-26 månader 98 % 26 012 kr/mån 

Fr o m månad 27 fastställs ny lön. 
 
Anmärkning 
Fördelningstalet beräknas på genomsnittslönen lokalt för varje 
befattning/yrkeskategori. Inplacering sker i något av stegen utifrån 
utbildning och erfarenhet. 

 
 Maskinförare 

För medarbetare med adekvat utbildning och erfarenhet. 
  
 Lägsta grundlön fr o m 
 
  
 Övrig produktionspersonal/yrkesarbetare fr o m 2016-04-01 

 kr/tim         kr/mån faktor 
Fyllt 18 år men inte 19 år 119,21 kr 19 908 kr 0,75 
Fyllt 17 år men inte 18 år   95,37 kr 15 926 kr 0,60 
Fyllt 16 år men inte 17 år    79,47 kr 

 
13 272 kr 0,50 

Anmärkning 
Lokal överenskommelse om andra lönemodeller kan träffas mellan 
arbetsgivaren och berörd/berörda lokala fackliga organisationer. 

2016-04-01   
26 543 kr/mån   

2016-04-01 
26 543 kr/mån 



 
Mom 3  Ersättning 
Restidsersättning betalas per timme per den 1 april 2016 med 98,54 kr. För tid 
klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn eller lördag, söndag och 
helgdag, till klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag, är restidsersättningen 
per timme per den 1 april 2016 med 109,50 kr. 
 
Semestertillägget är inkluderat i beloppen. 
 
 
Mom 1 Obekväm arbetstid 
Arbetstagare, som arbetar på obekväm tid, har obekvämtidstillägg, om inte annat 
följer av lokalt avtal. Obekvämtidstillägg utbetalas endast för sådant i ordinarie 
arbetstid ingående arbete som enligt arbetstidsschema eller motsvarande 
föreskrift eller enligt beslut av överordnad fullgörs på obekväm tid. 
 
Obekvämtidstillägg utgår för timme enligt följande: 

 2016-04-01   
Enkel   42,70 kr       
Kvalificerat   93,07 kr       
Storhelg 164,25 kr   
 
 


