HUSTEKNIKBRANSCHEN 2016

De personliga tidlönerna (grundtimlön + personlig lönedel) höjs från och med början av den löneperiod som infaller
den 1 mars 2016 eller närmast den med 0,10 €, dock minst 0,43 %.
Tabellöner 1.3.2016
Lönegrupp €/timme
S 10,26
1 12,54
2 14,98
3 15,78
4 16,70
Månadslöner
Månadslönerna höjs med 17,30 €.
Ackordslöner fr.o.m. 1.3.2016
Normtimkoefficienten inom rör- och ventilationsbranschen 16,13 €/NH.
Penningkoefficienten enligt ackordlönesättningen inom rörisoleringsbranschen 3,57 €/enhet.
Premieavlöning (klumpackord)
För arbeten för vilka ett avtal om premielön har ingåtts före den lönebetalningsperiod som börjar närmast 1.3.2016,
betalas ett särskilt tillägg på 0,07 €/h för varje utförd arbetstimme per räkenskapsperiod till början av följande
löneförhöjningsskede. Detta separata tillägg avdras inte från prestationslönesumman.
För arbeten för vilka ett avtal om premielön har ingåtts före 1.6.2015 eller från den lönebetalningsperiod som börjar
närmast efter den, betalas ett särskilt tillägg på 0,13 €/h (0,06 €/h + 0,07 €/h) för varje utförd arbetstimme per
räkenskapsperiod till och med början av följande löneförhöjningsskede. Detta separata tillägg avdras inte från
prestationslönesumman.
Kollektivavtalsenliga tillägg
• Kvällsskiftstillägg 1,00 €/h
• Nattskiftstillägg 2,03 €/h
• Kvällsarbetstillägg 1,00 €/h
• Nattarbetstillägg 2,03 €/h
• Tillägg för försenat meddelande om flyttning av arbetsskift 2,36 €/h
• Yrkesexamenstillägg 0,49 €/h
• Specialyrkesexamenstillägg 0,90 €/h
Verktygsersättning inom rörisoleringsbranschen
Höjs från början av den lönebetalningsperiod som börjar den 1 mars 2016 eller närmast den med 0,43 procent och
är efter det 1,74 € per dag.
Arbetsledartillägg – rör- och ventilationsbranschen
För lönebetalningsperioden som börjar den 1 mars 2016 eller närmast den:
• Arbetsledartillägg, garanterad del 0,35 €/h.
• Arbetsledartillägg för arbeten som utförs med tidlön 0,56 €/h.
Resekostnader 2016
•Dagtraktamente 40 €
•Partiellt dagtraktamente 19 €
•Måltidsersättning 10 €
Dagliga resor med allmänna kommunikationsmedel, såvida inget annat överenskommits.
För mer information om arbets- och anställningsvillkor, ring servicenumret tfn 020 690 232.
Vi har öppet mån–tors kl. 8.30–16.00 och fre kl. 8.30–15.30.

