
 

Inplacering och tillämpning av löneavtalets § 2  
avseende lönegrupp, yrkeserfarenhet, befattningstyp, kvalifikationstillägg, mm 

Namn:        Personnr.:        

Adress:        Telefonnr.:        

Huvudbefattningstyp:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 
Ytterligare bef.typ(er):  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 
Befattningstyper 

1. Allmänt skogsarbete 2. Plantskolearbete 3. Maskinarbete 4. Maskinreparationsarbete 
5. Speciella skogbruksarbeten 6. Förrådsarbete 7. Snickeri och målningsarbeten 8. Torvbrytningsarbeten 

(Maskinreparationsarbete, befattningstyp 4, ger kvalifikationstillägg enligt punkt 2 i skogsavtalet) 

Lönegrupp:  (1)  (2)  (3)  (4) 
Yrkeserfarenhet:  (<1)  (1)  (2)  (3)  (4+) år / säsonger 

Ordinarie maskintyp (för maskinförare = befattningstyp 3): 
1. Skotare + skördare/skogsvårdsmaskin  Kvalifikationstillägg enligt punkt 1 i skogsavtalet. 
2. Skördare/drivare/skogsvårdsmaskin  Kvalifikationstillägg enligt punkt 2 i skogsavtalet. 
3. Skotare/övriga maskiner  Kvalifikationstillägg enligt punkt 3 i skogsavtalet. 

 Observera att i de fall lokalt kollektivavtal om annan utformning av kvalifikationstilläggen  
      träffats, gäller inte ovanstående regler för kvalifikationstillägg. 

Övriga noteringar:        

       

1. Baslön: (§ 2 i skogsavtalet)        kronor/timme eller månad 

2. Kvalifikationstillägg:        kronor/timme eller månad 
(endast enligt en av avtalets tre punkter) 
(eller enligt lokalt kollektivavtal) 

(För arbetstagare med mindre än 3 års yrkeserfarenhet reduceras 
kvalifikationstillägget med en krona för vart och ett av dessa år) 
(eller enligt lokalt kollektivavtal)

GRUNDLÖN (1+2)        

DIVERSE LÖNETILLÄGG: 
3. Betalning vid tvåskiftsarbete        kronor/timme eller månad 
(Summera 1 + 2 + ev. premie och multiplicera med 5,3%) 

4. OB-tillägg:        kronor/timme eller månad 

5. Färdtidstillägg:         kronor/timme eller månad 

6.               kronor/timme eller månad 

SUMMA AVTALSLÖN:        kronor/timme eller månad 

Eventuell premie:        kronor/timme eller månad 

SUMMA LÖN:         kronor/timme el. månad 

Arbetstidskonto: uttas som  pengar  ledighet  pensionskonto 

Helglön (efter 3 mån anställning):        kronor per dag 
(Beräknas genom att summera 1 och 2 och multiplicera med 8 timmar) 

Anteckningar:        

Lönen gäller fr.o.m. den   /  20    Ev. justeringar sker enligt löneavtalets bestämmelser. 

     den     /    20      
(Ort) 

       
(Arbetsgivare 
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