
 
 
Nytt löneavtal klart för Volvo Cars  
Avtalet ger en genomsnittlig löneökning på cirka 920 kr per månad från och med den 1 april 2021. 
För perioden 1 november till 31 mars har parterna enats om ett engångsbelopp på 20 000 kr. 

– Det är ganska tydligt att arbetsgivarna inom Teknikföretagen har pratat ihop sig och lagt taket för 
löneökningarna i samma nivå som vårt kollektivavtal. Det har varit oerhört svårt att höja nivån och 
det ser precis likadant ut på de övriga storbolagen. 

– Men trots det har vi bättrat på avtalet lite mer och kan bland annat glädjas åt att vår 
föräldraförsäkring numera är jämställd mellan kollektivanställda och tjänstemännen, säger Glenn 
Bergström, ordförande för Volvo Car Verkstadsklubb. 

Avtalet i korthet 
• Avtalet gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2022 och omfattar alla IF Metalls 

kollektivanställda inom Volvo Cars Sverige  
• Löneökning 2,7% från 1 april 2021 
• Retroaktivt engångsbelopp 20 000 kr i marslönen 
• Ytterligare 0,2% avsätts till delpension som nu är 2,4%. 
• 1 jan-2021 startar inbetalning av tj.pension vid 24 års ålder. 1 jan-2022 från 23 års ålder. 
• OB och övertidsersättningar höjdes med 2,7% från 1 november 2020 
• Företagspensionen höjs från 1 januari till 575 kr. 
• Ny Genomsnittsförtjänst (GFL) ska gälla från den 1 april 2021 

 

KV tarifflön 
Penningfaktorerna räknas upp med avtalet 2,7% vilket ger följande tariffer i KV lön. 

Lönetrappa Ingångslön efter 3 mån efter 6 mån efter 9 mån efter ett år efter två år 
AV6       25 487 kr       26 293 kr       28 022 kr       28 933 kr       29 844 kr     30 756 kr  
AV7       25 487 kr       26 293 kr       28 399 kr       29 323 kr       30 247 kr     31 170 kr  
AV8       25 487 kr       26 293 kr       28 782 kr       29 718 kr       30 654 kr     31 590 kr  

Lön IPE 
Lönesumman i varje IPE Box höjs med 2,7%. Generellt utgår 500 kr till alla och resterande till pott 
som fördelas av lönegrupperna enligt gängse regler. 

Engångsbelopp 20 000 kr i mars 
Ett fast belopp som utgår till alla förutom de som varit helt tjänstlediga under perioden 1 november 
till 31 mars. Om du avslutat eller påbörjat din anställning under perioden så utgår ett belopp om 
4 000 kr per månad. 



Lönetillägg  ATT
1-2 år 366 kr 

2-3 år  446 kr  

3-4 år 527 kr  

4-5 år 608 kr  

5-6 år 689 kr  

6-7 år 769 kr  

7-8 år 850 kr  

8-9 år 931 kr 

9-10 år 1013 kr 

10-11 år 1130 kr 

11-12 år 1232 kr 

12-15 år 1386 kr 

> 15 år 1541 kr 

Övriga lönetillägg 
• VCT tillägg      1643 kr  
• KV tillägg VCT 1571 kr  

• KV tillägg VCCS  524 kr 
• TC tillägg(PÖK)  548 kr 

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

Självriskeliminering vid arbetsskada  
Företaget tar kostnaden på 500 kr för självrisken vid arbetsskador (TFA) samt arbetssjukdom som 
återinfördes med det centrala avtalet den 1 november 2020. 

Fortsatt dialog 
Det finns ett antal frågor som ännu inte är klara. Bland annat möjlighet att få tjänstledighet för att 
prova annat jobb, framtida semesterersättningar och se över förläggningen av övertider inom VCT.  
En del av dessa frågor kommer att hanteras i partsammansatta arbetsgrupper.  

Koncernförhandling gällande semesterlöneberäkning 
Volvos koncernfack begärde en förhandling efter att vi upptäckte att resetilläggen, (kod 500 o 330 på 
lönespec) inte ingått i den rörliga semesterlöneberäkningen. Efter förhandling är vi överens om att 
de 1300 personer som omfattades har rätt till retroaktiv ersättning under perioden 2011 - 2019. 

Årets rörliga semesterersättningar som avser intjänandeperioden 2020, är nu korrigerade. De 
individuella ersättningarna som kan variera från 200 kr upp till 38 000 kr i ersättning, kommer att 
betalas ut som ett engångsbelopp i samband med februarilönen, och som med alla engångsbelopp 
dras en engångsskatt. Ersättning redovisas på lönespecen i februari som: retro rörl.sem 2011- 

Har du frågor kring din ersättning: kontakta din gruppstyrelse eller verkstadsklubben. 

 
 

Göteborg den 1 mars 2021 
Volvo Car Verkstadsklubb 


	Avtalet i korthet
	Lön IPE
	Lönetillägg  ATT
	Övriga lönetillägg
	Kompletterande föräldraersättning
	Självriskeliminering vid arbetsskada
	Fortsatt dialog
	Koncernförhandling gällande semesterlöneberäkning

