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Öppettider Sjukstiftelsen (Medborgargatan) 
Det  är ändring av datum för utbetalning på  
Sjukfonden (läkarkvitton/Recept) för December. 
 

Ny tid är Onsdag 20 december  Kl 13.00 - 16.30. 

Nytt angående hemdatorpaket 
Den borgliga regeringen höjer nu 
månadskostnaden för hem PC-paket  
med 70-116  kr/mån från 1 jan 2007. 
 

De tar bort skattefriheten och  
förmånsvärdet blir 2 400 kronor per år.  
 

Det som är anmärkningsvärt är att alla avtal som teck-
nats även de som ingåtts före årsskiftet omfattas av 
beskattningen.  
 

Vi undersöker nu från JBK om det går att avbryta  
avtalet eftersom regeringen går in och förändrar redan 
träffade avtal. 

Cykelbelysning  
Vi har överenskommit i Centrala skyddskommitten  
att erbjuda alla anställda att till ett reducerat pris 
köpa ett cykelbelysningspaket med framljus 
(laddningsbart via vägguttag) samt bakljus (diod).  
 
Det man får betala för hela paketet är 100 kr vilket är 
ca 30% av marknadspriset, betalningen sker via ett 
löneavdrag.  
 
Anmälningslistor för köp finns hos 
driftassistenten på respektive avdel-
ning. (beställ före 10 Dec) 
 

Hemförsäkring 
Alla medlemmar på järnverket har som alla vet en 
hemförsäkring som JBK betalar.  
 

Det som är viktigt att känna till är att, den som har för-
säkringen via sin maka eller makes medlemskap i ett 
annat fackförbund, får då två hemförsäkringar  
 

Då blir Allriskförsäkringen gratis, som innebär ers på 
skador upp till 30.000 kr. 
 

Dessutom har man dubbla belopp på följande: 
 

• Bortaskyddet 30.000 x 2 
• Överfallsskyddet x 2 
• Ansvarsskyddet 5.000.000 x 2 
• Rättsskyddet 3 prisbasbelopp x 2 
• Pengar 2.500 x 2 
• Värdehandlingar 10.000 x 2 
• Invaliditetsbelopp olycka på resa 300.000 x 2 
• max cykelbelopp 20 000 x 2 
• Fast bekostad inredning 60 000 x 2 
• Inglasad balkong (Hyresrätt) 60 000 x 2 
• Brygga/uthus på annans  mark 60 000 x 2 

 
Har du frågor eller funderingar om hemförsäkringen 
kontakta då Johan Hedström 47199 

Resultatbonus  
Det finns en resultatbonus inom företaget som vi har 
försökt ta reda på hur alla detaljer ser ut. 
Vi har fortfarande inte kunnat reda ut alla detaljer, det 
verkar som att det inte finns ett ordentligt avtal om 
resultatbonusen. 
 

Det vi kan konstatera är att mot det tidigare avtalet vi 
haft har det skett radikala förändringar som innebär 
försämringar för våra IF Metall medlemmar. Men för 
högre tjänstemän är det ingen förändring.  
 
Orsaken till detta är att tidigare räknades all inkomst 
(enl inkomstuppgiften) nu är det bara grundlönen 
som får räknas, vilket gör att alla skiftarbetare bl.a får 
mindre i bonus. 
 
Läget just nu 
Om företagets vinstutveckling står sig till årets slut 
blir vinstbonusen 3,25 % av grundlönen för 2006.  
Om man jämför det med vårt tidigare avtal där vi fick 
räkna in all inkomst så är skillnaden denna. 

PSC Nordic  
På klubbmötet informerades det att PSC Nordic (fd 
smidesbolaget) hade gjort en framställan till oss att de 
ville tillhöra vår JBK klubb, och bli en avdelning här på 
järnverket som övriga avdelningar. 
 
Vi har ställt oss positiva och neutrala till det eftersom 
det är en fråga för deras medlemmar, och vi har inte 
velat påverka dom i någon riktning. 
 
De har nu ändrat sig så den frågan är inte aktuell 
längre för oss. 


