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ÅRSMÖTE 
 

Tisdagen den 19 Februari  
 kl 14.30   PII Hörsal 

 

På dagordningen bl.a 
Årsmötesval till JBK  
Aktuellt läge  
Nytt lönesystem (arbetsvärderingen) 

                                                            Alla välkomna.   
Ersättning enl utvecklingsavtalet 

Nytt Arbetsvärderingsystem 
Vi kommer på klubbmötet att besluta om inriktningen 
till ett nytt arbetsvärderingssystem där vi skall ta bort 
ett antal faktorer som inte längre fyller någon större 
funktion.  
I framtiden kommer det inte att vara flödesgruppen 
som värderas utan det blir befattningen. 
 

Det som förändrats är detta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vi förbereder nu inför årets löneförhandlingar att ta 
fram fakta tillsammans med chefer och ombud för att 
göra om IV-delen kraftigt, avsikten är att modernisera 
vårt lönesystem eftersom många idag slår i taket. 
 
Avsikten är att i samband med löneförhandlingarna 
under våren använda detta som ett underlag i  
förhandlingarna. 
 

Presentation och resonemang om detta kommer på 
ett klubbmöte under våren. 

Nya besparingspaket ? 
Företaget har nu presenterat sitt resultat för det  
4:e kvartalet, det blev en förlust på ca 2,3 miljarder kr. 
 

Samtidigt har den nya styrelsen med tidigare Nokia-
chefen Jorma Ollila i spetsen signalerat att man skall 
komma med ett nytt besparingsprogram. 
 

De nya besparingsåtgärderna är i två delar, ett ska ge 
en kostnadsminskning med 1,3 miljarder kr och ett 
annat ska ge 2,6 miljarder i lägre rörelsekapital.  
 

Åtgärderna skall vara klara till slutet av 2014 
Man kan inte nu presentera hur man skall göra dessa 
neddragningar utan återkommer under våren. 

Aktuellt på hemmaplan 
Fogberedningen på delningen går redan nu upp i  
5-skift enligt den nya organisationsplan. 
 

Det kommer att lånas in några personer från  
PSC-Nordic till delningen under begränsad tid. 
 

Arbetet med den nya organisationen inom varmplåt är 
i slutskedet, finns inget definitivt startdatum. 
(inriktningen är efter Påsk). 
 

Under nästa vecka kommer företaget att mer i detalj 
presentera hur de nya organisationen på varmplåt 
kommer att bli. 

Metall SM i Bowling 
JBK kommer anmäla lag till Metall SM, 
som genomförs mellan 20 April - 26 Maj 
 

Personer som är intresserade att vara med 
skall kontakta Palle Hansen Betlinjen. 
 

Vi har under de senaste åren fått bra placeringar, och 
därför vore det bra om vi fortfarande kan få personer 
som representerar JBK i olika klasser. 
 

Jbk kommer att ordna alla praktiska detaljer. 

Semester utläggningen 
Förhandlingar är nu klara angående huvudsemestern 
under 2013.  
 

Nuvarande

1 Självständighet  

2 Påverkan 

3 Bredd och Djup  Nya

4 Problemlösning   1 Självständighet  

5 Utbildning  2 Produktionspåverkan

6 Erfarenhet  3 Special&djup&rutin

7 Fysisk ansträngning  4 Problem och lösning

8 Psykisk påfrestning 

9 Arbetsmiljö 

Enhet Vecka Vecka Vecka Vecka

Stainless 28    29    30    31   

Varmplåt 29    30    31    32   

PSC‐Nordic 29    30    31    32   

Ind.underhåll 29    30    31    32   

I Degerfors 
Det är oklart hur paketet ser ut och därför vet vi 
självklart inte hur det påverkar oss. 
 

Vi vet däremot att vi är kostnadseffektiva och har 
den bemanningen som behövs för den aktuella 
efterfrågan som är på marknaden. 
 

Vi har i Degerfors ständigt arbetat med förbätt-
ringar och besparingar, det är ett kontinuerligt 
arbete som pågår. 
 

Vi vet däremot att Degerfors går bra. 


