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Håll tiderna, planera ditt arbete och
se till att ha något att göra hela tiden.
Då kommer du att tjäna pengar.

Smart planering ger högre lön
ATL uppmuntrar till smarta lösningar och
eget ansvar.
Kort sagt: Ju smartare du planerar ditt arbete,
desto mer kan du få i lön. ATL påverkar därmed
även din semesterersättning och din sjuklön.
Några fördelar:

▶ Lönen sätts utifrån din och
  arbetskamraternas faktiska arbetsinsats.

▶ Arbetsmiljön påverkas positivt, eftersom
du själv får planera ditt arbete
tillsammans med dina arbetskamrater.

▶ Sammanhållningen blir bättre, eftersom du

och dina arbetskamrater har ett gemensamt
mål med jobbet.

Ett exempel:
Din grundlön är 30 000 kr/mån, vilket motsvarar en timlön på 172,40 kr.
Om ditt ackord är 200 kr/tim tjänar du ca 4 400 kr mer i månaden. Om
ackordet är 230 kr/tim tjänar du 9 200 kr mer i månaden.
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Man får betalt för
det arbete man utför
— inte närvarotid.

ATL ger dig rätt betalt för jobbet
Ackordstidlistan (ATL) är ett lönesystem som
baseras på din arbetsprestation.
Systemet utgår från tidsstudier, inte från kronor
och ören, vilket gör att du får betalt för din
arbetsinsats – inte för den tid du är på jobbet.
ATL togs fram 1989 och används numera
nästan alltid för att beräkna arbetskostnaden vid
upphandlingar i branschen.
ATL har tagits fram genom förhandlingar
mellan arbetsgivarnas organisation EIO och
Elektrikerna. Listan uppdateras löpande,
eftersom det ständigt tillkommer nya material
och metoder. Båda parter godkänner de
förändringar som görs.
ATL garanterar helt enkelt att du får rätt betalt
för jobbet du gör.
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Det har aldrig varit
så enkelt att mäta
på ackord som nu.

Några av fördelarna med www.ackordswebben.se

▶
▶
▶

Byggt med modern webbteknik vilket innebär att systemet
inte bara kan användas på en dator utan även med mobila
enheter som smartphones och surfplattor.
Systemet uppdateras automatiskt.
Inga versioner att hålla reda på.
En hel rad med nya funktioner samt ett helt nytt användargränssnitt kommer underlätta för dig som användare.

Vill du veta mer om ATL?
Det bästa sättet att få veta mer om ATL är att
du går en studiecirkel.
Då får du lära dig grunderna dels om avtalet, dels
om hur listan fungerar.
Det finns också flera hjälpmedel, till exempel
ackordsmätningssystemet Ackordswebben
som är ett webbaserat system som hanterar
hela kedjan från ackordsregistrering till att
löneunderlag skickas ut. Till hjälp har du också
instruktionsfilmer som förklarar de olika
momenten. Läs mer på www.ackordswebben.se.
Ta kontakt med Elektrikerna om du är
intresserad av att gå en studiecirkel eller
om du vill veta mer om ATL. Du hittar
kontaktuppgifterna till din verksamhetskrets på
www.sef.se/regioner.
Du kan även ringa vår medlemsservice Kontakten
på 0771-10 14 00 så hjälper vi dig!
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Elektrikerna anordnar
utbildningar i ackord.
Kontakta oss så
hjälper vi dig.

