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Nya OB ersättningar från 1:a Maj 

Nya ersättningar 1:a Maj Övertid / Förskjuten tid  

Ersättningar 2007 2008
Övertids ers   37.93      39.10   
Omställning   15.17      15.64   

Ob-ersättningar 2007 2008 %- höjning
Eftermiddag  19,96  20,70 3,7 %
Natt  27,30  28,75 5,3 %
Lördag  55,98  58,05 3,7 %
Söndag  78,52  81,43 3,7 %
Storhelg  130,68  135,52 3,7 %

Årets avtal 
Årets centrala löneavtal gäller från 1:a maj och vi skall 
påbörja våra förhandlingar i slutet av April och vår för-
hoppning är att vi skall vara klara med ett lokalt avtal 
före semestern. 
 
Det som är reglerat i det centrala avtalet är att det 
finns en lönepott på 620 kr. 

Rekrytering Chef Degerfors Stainless 
Företaget har nu gått ut med en annons till ny chef för 
Degerfors Stainless, eftersom den nuvarande slutar 
den 1 Juni. 
 

Ledningen anser att det är viktigt att den nya chefen 
skall kunna flytande Engelska och lite Svenska. 
Och om det inte finns någon intern sökande skall man 
gå ut med annonser externt. 
 
Vad vi kan se blir det med stor sannolikhet problem 
att besätta cheftjänsten till den 1 Juni, eftersom det 
bara är 2,5 månad kvar, om man inte från redan  
bestämt sig för vilken person de vill sätta till. 
 

Enligt de uppgifter vi har fått från Finland finns det i 
nuläget ingen bestämd kandidat. 

Produktions bonus 
Det är många som kontaktar Jbk för att få reda på 
vad bonusen i VP gav för kvartal 1. 
Och vi vet faktiskt inte.  
 

* Ingen vet vilka parametrar det är.  
* Ingen vet vad det blev för utfall. 
* Men vi vet att den gäller från 1 Jan. 
 

Ledningens syfte med en produktionsbonus är att de 
tycker att det motiverar arbetstagarna att göra ett 
bättre arbete. Därför är det lite besynnerligt att man 
från ledningen ännu inte presenterat en bonus för 
kvartal 1. Och nu är vi i kvartal 2. 
 
Utbetalning av produktionsbonusen för kvartal 1 + 2 
skall ske i samband med semestern. 

Vinstbonusen för 2007 
Det är nu klart med alla beräkningarna på vad vinst-
bonusen kommer att ge för 2007,och som kommer att 
utbetalas i Maj  
 

Utfallet kommer att bli officiellt på intranätet i slutet av 
veckan.  
 

Vad räknas vinstbonusen på 
Vinstbonusen är baserad på den avkastning som det 
blev för koncernen under förra året och är lika för alla 
 
Vinstbonusen beräknas på följande sätt 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Exempel 
Om snittet av alla grundlöner är 300.000 kr  
och avkastningen är 2 % blir det att alla  
anställda får en vinstbonus på 6.000 kr. 

Avkastning 

% * 
Snittet på 
grundlön =

Våra kärror 
Vi har fortfarande dubbdäck på alla kärror, vi 
kommer i slutet av April att sätta på sommar-
däck på alla våra släpkärror. 
 
Vägverkets regelverket om däck är dessa:  
• Om bilen har dubbdäck måste kärran som är kopplad 

till bilen ha det vid vinterväglag.  
 

• Har bilen odubbade däck får kärran ha antingen  
dubbade eller odubbade vinterdäck. 

Nya saker till personalföreningen 
Vår gamla jordfräs har gått sönder, och vi har därför 
beställt en helt ny. 
Vi har beställt en till vedklyv och även den kommer att 
finnas på en egen kärra. 
Vi räknar med att dessa saker kommer att levereras 
under April månad. 

Korppromenad 
JBK är arrangör av korppromenaden den 20 April 
Starttid 09 - 11 se vidare annonser i ortspressen 


