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Metallklubben har kommit överens med PES i Metallklubben har kommit överens med PES i 
Skövde om ett nytt löneavtal. Skövde om ett nytt löneavtal. 
Avtalet gäller från 2020-11-01 till 2022-03-31. Avtalet gäller från 2020-11-01 till 2022-03-31. 

Nytt löneavtal klart på PES i Skövde!Nytt löneavtal klart på PES i Skövde!

BefattningslönerBefattningslöner
De nya befattningslönerna gäller från och med De nya befattningslönerna gäller från och med 
2021-04-01 motsvarar en höjning av lönerna med 2021-04-01 motsvarar en höjning av lönerna med 
2,7 %.2,7 %.
Vi kom överens om att vi tar bort gruppen UPL  Vi kom överens om att vi tar bort gruppen UPL  
(Upplärningslön) ur befintlig kompetenstrappa.(Upplärningslön) ur befintlig kompetenstrappa.

Nya befattningslönerNya befattningslöner..

Gamla befattningslönerGamla befattningslöner..

Eftersom de nya lönerna börjar gälla 1 april, medans Eftersom de nya lönerna börjar gälla 1 april, medans 
avtalsperioden är från 201101, så kommer företaget avtalsperioden är från 201101, så kommer företaget 
att betala ut ett engångsbelopp på 20 000 kr i mars- att betala ut ett engångsbelopp på 20 000 kr i mars- 
lönen. Personer som har slutat eller varit tjänstlediga lönen. Personer som har slutat eller varit tjänstlediga 
under denna period kommer att ersättas motsvarande under denna period kommer att ersättas motsvarande 
den tiden man varit i arbete. För föräldralediga den tiden man varit i arbete. För föräldralediga 
och långtidssjukskrivna görs ingen avräkning på och långtidssjukskrivna görs ingen avräkning på 
engångsbeloppet.  engångsbeloppet.  

EngångsbeloppEngångsbelopp

ResurstillägetResurstilläget
Resurstillägget höjs med 2,7% till 825 kr. Resurstillägget höjs med 2,7% till 825 kr. 

ÖvertidsreglerÖvertidsregler
Vi kommer att sätta oss ner med företaget och försö-Vi kommer att sätta oss ner med företaget och försö-
ka hitta en tillämpning när planerad övertid förän-ka hitta en tillämpning när planerad övertid förän-
dras, detta ska vara klart under kvartal 1 2021. dras, detta ska vara klart under kvartal 1 2021. 

vänd blad.vänd blad. Elias Yuksel & Anton BirgerssonElias Yuksel & Anton Birgersson

Lönegrupp D E F G H I J
Lön/månad 27227 27900 29382 30075 30816 31870 32642
Lönegrupp K L M N O P
Lön/månad 33562 34356 35333 36186 37061 37957

Lönegrupp UPL D E F G H I
Lön/månad 23530 26506 27161 28604 27279 30000 31026
Lönegrupp J K L M N O P
Lön/månad 31778 32673 33446 34397 35228 36080 36952



Numera har även IF Metallare rätt att få ut komplet-Numera har även IF Metallare rätt att få ut komplet-
terande ersättning upp till 180 dagar per barn. Det terande ersättning upp till 180 dagar per barn. Det 
som krävs är ett individuellt intyg från AFA där det som krävs är ett individuellt intyg från AFA där det 
framgår att all tillgänglig ersättning är utnyttjad och framgår att all tillgänglig ersättning är utnyttjad och 
anmäla detta till lönekontoret. anmäla detta till lönekontoret. 

Förändrad föräldraförsäkringFörändrad föräldraförsäkring Övriga punkter i korthetÖvriga punkter i korthet

Genomsnittsligt förtjänstläge (GFL)Genomsnittsligt förtjänstläge (GFL)

• • Ytterligare 0,2 % avsätts till delpension, som nu Ytterligare 0,2 % avsätts till delpension, som nu 
är 2,4 % är 2,4 % 

• • OB och övertidsersättningar höjdes med 2,7 % OB och övertidsersättningar höjdes med 2,7 % 
från 1 november 2020 från 1 november 2020 

• • Företagspension höjs från 1 januari till 575 krFöretagspension höjs från 1 januari till 575 kr

• • Ny GFL tas fram när lönerevisionen är genom-Ny GFL tas fram när lönerevisionen är genom-
förd, och gäller fr.o.m. 1 april 2021.förd, och gäller fr.o.m. 1 april 2021.
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