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Folksam avdrag 
På lönen i maj är det flera personer som det inte varit 
något löneavdrag angående Folksamavdrag. 

Det gäller de som har tecknat gruppliv för sin make/
maka eller någon barnförsäkring. 

Orsaken är att Folksam ger återbäring för 
de som tecknat privata försäkringar som  
Boendeförsäkringar   Fordonsförsäkringar  
Personförsäkringar   Tilläggsförsäkringar  
Gruppförsäkring        Djurförsäkringar 
 
Det gör att man då fått en återbäring på dessa  
försäkringar och därför reduceras det löneavdrag  
man skulle haft i maj. 

 

Kvartalsgenomgångar 
Under Juni kommer det att ske en genomgång av alla 
personers löner. 
 
Alla kontaktombud skall gå igenom personligen med 
varje person hur lönen ser ut just för dig. 
 
Utfallet av de resonemang som sedan sker mellan 
chef och kontaktombud samt personalavdelningen om 
vilken lön (mångkunnigheter osv) man har,  
kommer att gälla som ny lön från 1 juli. 

AMF brev 
Nu sänder Fora ut ett brev till samtliga anställda i 
Sverige, där man påtalar att man kan ändra sin 
pensions förvaltare eftersom det finns nya bolag. 
 

Man kan tro av brevet att alla måste välja, FEL. 
 

Du som tidigare gjort ett val behöver inte göra  
något nytt val. 
 

Orsaken till att brevet går ut till alla är att de nya 
bolagen som nu kommit in vill försöka få så många 
som möjligt att teckna just deras bolag, allt för de 
skall tjäna pengar på den avgift man får betala. 
 

Har du funderingar kontakta Johan 47199 

Exempel 
Löneavdrag privat försäkringar  - 200 kr 
Återbäring från Folksam            + 600 kr. 
Innebär inget löneavdrag under 3 månader. 

Semesterlön 
Under semestern nu i Juli har man sin ordinarie lön 
samt ett semestertillägg. 
  
Det semestertillägget består av 2 delar, och summan 
av bägge tilläggen är din semesterlön och som skall 
delas med antalet semesterdagar som man har. 
 
Semestertillägg 1: 
Det betalas ut i Aug och är 0,8% av din månadslön 
för varje dag du har semester  
 
Semestertillägg 2: 
Det betalas ut nu i Juni och är 0,5% av dina OB och 
övriga ersättningar som du tjänade in under 
intjänandeåret.  

Visstidsanställningar 
Vi har nu ca 80 personer som är visstidsanställda 
och är semestervikarier fram till 17 augusti. 
 

Vi kommer före semestern att ha diskussioner om 
hur vi skall bemanna upp på olika avdelningar så vi 
vet antalet personer som behöver vara kvar. 
 

Innan vi har de diskussionerna skall vi även ta fram 
ett regelverk med vilka kriterier som skall gälla inför 
en fortsatt anställning, och det är för att det inte 
skall bli personbundet. 

Du har Reseskydd från JBK 
 

I den hemförsäkring som jbk har  
tecknat  för alla medlemmar  
ingår även ett reseskydd som 
innebär att du och din familj är 
försäkrade under resans första 
45 dagar.  
 
Försäkringen gäller i hela världen för stöld och 
vissa andra skador på ditt resgods. 
 

Även ansvars-, överfalls- och rättsskyddet följer 
med dig på resan.  
 

Om du skulle råka ut för en skada, spar alla kvitton 
för de olika utlägg som du haft och kontakta sedan 
Johan så att du kan få ut ersättning från vår  
JBK- försäkring.  

Ny girersåg 

Den kap- girersåg vi tidigare har haft skall bytas ut 
mot en mer proffsigare, den kommer att vara  
monterad på ett eget arbetsbord och det finns med 
ett avlastningsstöd. 
 

Under nästa vecka kommer den att vara tillgänglig 
för utlåning igen. 

Ny Vertikalskärare 

Vi har ny bytt ut vår vertikal skärare mot en helt ny 


