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Nytt avtal för vinstbonus 2007 
Det har nu gjorts ett nytt avtal för en vinstbonus för 
2007 och det blir nu en större förändring och det är att 
bonusen kommer att bli lika för alla, och inte vara  
baserad på storleken på vilken lön man har, som 
många andra koncerner redan har. 
 
En förutsättning för vinstbonus är att företaget har en 
avkastning över en viss nivå. 
  
Vilka får en vinstbonus för 2007 
De som är tillsvidareanställda den 31 december 2007, 
Samt de som under året pensioneras eller blir upp-
sagda pga arbetsbrist kommer att få bonus under för-
utsättning att man har arbetat minst 208 timmar under 
året. 
 
Vad räknas vinstbonusen på 
Vinstbonusen baseras vilken avkastningen det är för 
koncernen och den redovisas i Outokumpus årsredo-
visning. 
 
Bonusen kommer då att beräknas på den samman-
lagda årslönesumman för alla som bonusberättigade 
och det som ingår i underlaget är årslönen för grund-
lönen (AVdel+IVdel+OMP). 
 
Bonussumman delas sedan lika mellan de som är 
berättigade till bonusen och utbetalas då i Maj 2008. 
 
 

Utbetalning vinstbonus 2006 
Nu under maj utbetalades vinstbonusen för 2006  
vilket gav 5,4% av årslönen (AVdel+IV-del+OMP). 
  
Det motsvarar för en snittgubbe inom JBK en bonus 
på ca 14.000 kr, men när man gjorde utbetalningen 
så  hade man missat att betala ut ersättningen som 
var grundad på IV delen. 
De som vill kan ringa till löneavdelningen och få den 
ersättningen som ett förskott inbetalat på sitt konto  

Exempel 
Om snittet av alla grundlöner är 300.000 kr  
och avkastningen är 20 % blir det att alla  
anställda får en vinstbonus på 15.000 kr. 

JBK:s Vårtävling 
Vi kommer att lotta ut 5 special-
jackor till de personer som  
sänder in rätt svar till JBK på 
den här kluriga tävlingen 
 
Om man kan lista ut sambandet 
och logiken i denna fråga bör 
man kunna klara av att lösa 
denna luring till tävling. 
 

Alfabetet 16 första bokstäver är dessa  
 

ABCDEFGHIJKLMNOP 
 
Vi har i bilden nedan utifrån ett speciellt samband  
redan stoppat in några bokstäver efter ett visst system 
i 2 olika rutor. 
 

Uppgiften du har är att placera in bokstäverna  
L och O övriga  i rätt ruta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänd ditt svar till JBK senast 15 Juni 
 
L till ruta ___ 
O till ruta ___ 

A F B J
H E C G
I D

RUTA 1 RUTA 2

Löneförhandlingar 
Vi har under Maj haft informella diskussioner om löner 
men inga ordentliga förhandlingar utan de kommer 
snart att startas upp. 
 
Under Juni räknar vi med att löneförhandlingarna 
kommer att vara färdiga och att vi sedan kommer att 
genomföra ett klubbmöte om lönerna. 

Sommarjobb 
Varje sommar görs det en satsning med feriearbetare 
och något som vi kallar för sommarjobbare. 
 

Feriearbetare 
Syftet är att ge arbetsplatspraktik från industrin som 
kan vara till hjälp för en fortsatt arbetslivsutveckling. 
 

Lönerna som tillämpas är AV-del grupp 1 vilket gör en 
månadslön på 17.968kr (idag) 
 
 

Sommarjobbare 
För att bereda ungdomar under 18 år sysselsättning 
och att de får kunskap hur det fungerar inom tung 
industri, har vi ett projekt där företaget tar in 23 skol-
elever vars arbetsuppgifter kommer att bli målning 
städning mm. 
 

De ungdomar som är anställda som ”Sommarbarn” 
har en ersättning på 56 kr/tim. 


