Bilaga 1 Tekoavtalet, lägsta löner och ekonomiska ersättningar
§ 4 Löner
_____
Mom 4 Lägsta löner
Lägsta månadslöner utgör för
Fr.o.m.
2016-04-01
Arbetare ej fyllda 18 år

16 086 kr

Arbetare fyllda 18 år

19 096 kr

Yrkesarbetare fylld 18 år

19 765 kr

Arbetare med ett års sammanhängande anställning vid företaget ska ha en
månadslön som överstiger lägsta månadslön i den grupp arbetaren tillhör med
minst 626 kr fr.o.m. 1 april 2016. Arbetare med två års sammanhängande
anställning vid företaget ska ha en månadslön som överstiger lägsta månadslön i
den grupp arbetaren tillhör med minst 1 144 kr fr.o.m. 1 april 2016.
1. Arbetare kan efter prövning med utgångspunkt från avtalets löneprinciper
erhålla högre månadslön än enligt ovan.
2. Med yrkesarbetare avses arbetare som har teknisk utbildning alternativt treårig
gymnasieutbildning och minst tre års praktisk erfarenhet i yrket.
För nyanställd med anställningsform tillsvidareanställning kan lokal överenskommelse träffas om annan lön än ovan angiven lägsta månadslön för en
tidsperiod om högst sex månader.
Bestämmelserna om lägsta månadslöner gäller inte anställda under 16 år.
Feriearbete
För feriearbetare ej fyllda 18 år betalas timlön om lägst 6526 öre fr.o.m. 1 april
2016.
_____

§ 5 Ersättning för obekväm arbetstid
Mom 1

Vid arbete under nedan angivna tider utges OB-tillägg per timme enligt följande
Fr.o.m.
2016-04-01
Vardagar mellan kl.18.00 – 06.00

2990 öre

Lördag, söndag, eller helgdag, räknat från kl.
06.00 lördag och kl. 00.00 helgdag till kl. 06.00
måndag eller dag efter helgdag

7095 öre

Storhelgstid

11400 öre

Vad som är storhelg framgår av § 3 mom 4:2.
_____

§ 9 Semester
Mom 2

_____
Protokollsanteckning
För arbetstagare fyllda 18 år med minst 12 månaders yrkesvana skall
semesterlönen per betald semesterdag utgå med 1 327 kr år 2016.
För deltidsarbetare ändras beloppet i proportion till arbetstiden.
_____

Bilaga 1 Regler för timlön
1. Timlön
Lägsta löner
Lägsta timlöner utgör för
Fr.o.m.
2016-04-01
Arbetare ej fyllda 18 år

9192 öre

Arbetare fyllda 18 år (3)

10912 öre

Yrkesarbetare fylld 18 år

11295 öre

Arbetare med ett års sammanhängande anställning vid företaget ska ha en timlön
som överstiger lägsta timlön i den grupp arbetaren tillhör med minst 358 öre fr.o.m.
1 april 2016. Arbetare med två års sammanhängande anställning vid företaget ska
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ha en timlön som överstiger lägsta timlön i den grupp arbetaren tillhör med minst
654 öre fr.o.m. 1 april 2016.
1. Arbetare kan efter prövning med utgångspunkt från avtalets löneprinciper
erhålla högre timlön än enligt ovan.
2. Med yrkesarbetare avses arbetare som har teknisk utbildning alternativt treårig
gymnasieutbildning och minst tre års praktisk erfarenhet i yrket.
3. Arbetare är vid ackordsarbete garanterad en timförtjänst motsvarande 92
procent av lägsta timlön för arbetare fyllda 18 år.
Fr.o.m.
2016-04-01
Feriearbetare ej fyllda 18 år
(inklusive helglön och semesterlön)

6526 öre

För nyanställd med anställningsform tillsvidareanställning kan lokal överenskommelse träffas om annan lön än ovan angiven lägsta timlön för en tidsperiod om
högst sex månader.
Bestämmelserna om lägsta timlöner gäller inte anställda under 16 år.
_____

2. Helglön
Anställd som ej har veckolön eller månadslön erhåller helglön för nyårsdagen,
trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi Himmelfärdsdag,
nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton
om dagen infaller måndag-fredag.
Helglön utgår per dag med
Fr.o.m.
2016-04-01
Anställda fyllda 18 år

940 kr

Anställda ej fyllda 18
år

740 kr

_____

7. Semester
Semesterlön
Protokollsanteckning
För arbetstagare fyllda 18 år med minst 12 månaders yrkesvana skall
semesterlönen per betald semesterdag utgå med 1 327 kr år 2016. För
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deltidsarbetare ändras beloppet i proportion till arbetstiden.
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