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Metallklubben har kommit överens med Aurobay i Metallklubben har kommit överens med Aurobay i 
Skövde om ett nytt löneavtal. Skövde om ett nytt löneavtal. 
Avtalet gäller från 2022-04-01 till 2023-03-31. Avtalet gäller från 2022-04-01 till 2023-03-31. 

Lokala löneavtal klara för Aurobay Lokala löneavtal klara för Aurobay 

BefattningslönerBefattningslöner
De nya befattningslönerna gäller från och med De nya befattningslönerna gäller från och med 
2022-04-01 motsvarar en höjning av lönerna med 2022-04-01 motsvarar en höjning av lönerna med 
2,9 %.2,9 %.

Nya befattningslönerNya befattningslöner..

ResurstillägetResurstilläget
Resurstillägget höjs med 2,9% till 850 kr. Resurstillägget höjs med 2,9% till 850 kr. 

ÖvertidsrutinÖvertidsrutin
Vi kommer att ta fram rutiner, tillsammans med Vi kommer att ta fram rutiner, tillsammans med 
företaget, som reglerar hur man ska hantera övertid företaget, som reglerar hur man ska hantera övertid 
som återkallas efter sista rast samt om redan startad som återkallas efter sista rast samt om redan startad 
övertid avbryts i förtid.övertid avbryts i förtid.

Genomsnittsligt förtjänstläge (GFL)Genomsnittsligt förtjänstläge (GFL)
Ny GFL tas fram när lönerevisionen är genomförd, Ny GFL tas fram när lönerevisionen är genomförd, 
och gäller fr.o.m. 1 april 2022.och gäller fr.o.m. 1 april 2022.

Övriga punkter i korthetÖvriga punkter i korthet
• • OB och övertidsersättningar höjs med 2,2 % från OB och övertidsersättningar höjs med 2,2 % från 

1 april 2022 1 april 2022 

• • Företagspension höjs från 1 april till 680 kr, Företagspension höjs från 1 april till 680 kr, 
vilket är en höjning med 81 kr. vilket är en höjning med 81 kr. 

• • Följande partsgemensamma arbetsgrupper Följande partsgemensamma arbetsgrupper 
tillsätts: - specialistavtalet och - OIP avtalet. tillsätts: - specialistavtalet och - OIP avtalet. 

• • Arbetet med att ta fram nya kompetenstrappor Arbetet med att ta fram nya kompetenstrappor 
på hela företaget intensifieras.på hela företaget intensifieras.

Metallklubben AurobayMetallklubben Aurobay
April 2022April 2022

Lönegrupp D E F G H I J
Lön/månad 28073 28715 30240 30953 31716 32801 33595
Lönegrupp K L M N O P
Lön/månad 34542 35359 36365 37243 38143 39065


