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Tjänsteköp 
Vi har nu satt igång arbetet med att företaget måste 
informera enligt MBL så fort ett företag skall in och 
utföra arbeten inom företaget. 
 
Alla medlemmar kan gå in på intranätet under JBK 
och där i menyn klicka på tjänsteköp, för att se vilka  
företag som skall utföra jobb.  
 
Se exemplet: 

Ser du ett företag som utför arbete men inte finns med 
på listan kontakta då omedelbart Järnbruksklubben 
eller din fackliga kontaktperson. 

Nyanställningar 
Sliphallen 
Vi har överenskommit att vi skall gå upp i fullt 5-skift i 
sliphallen. De jobben utannonseras nu internt. 
 

I ett vidare perspektiv innebär det att det kommer att 
behövas nyanställas personer och det kommer att 
vara ett personalbehov av 8 personer. 
 

Ämnesverket 
På avdelningen har man ett behov i valsverket med  
2 personer och inom underhåll med 1 mekaniker. 
Det innebär att har ett personalbehov på 3 personer. 
 

Sker nu 
Efter att internrekryteringar har skett kommer det att 
uppstå vakanser på olika avdelningar, och företaget 
kommer att nyrekrytera 11 personer i detta första läge. 
 
Det förs även resonemang om andra skiftuppgångar 
som i sin tur kommer att leda till ett personalbehov, 
men det blir först längre fram. 

Nytt kontaktombud 
Efter omorganisation har avdelningen 
råvaror blivit större vilket innebär att 
man nu bör ha ett eget kontaktombud. 
 
Stefan Rubin blir nu avdelningens  
kontaktombud.  

Sparad Komptid 
För ca 6 månader sedan beslöt företaget att man inte 
kan ha mer än 160 timmar i komp banken. 
Det innebär att de personer som har haft mer än 
dessa timmar får en utbetalningen på lön för Maj 

Personalföreningen 
När industriunderhåll gick över till järnverket övertog 
personalföreningen ett militärtält för utlåning, som nu 
kan boka via bokningssystemet. 
 

 
Tältet är för 

året runt bruk 
med en  

vedkamin  
 
 

Tältet är paketerat i en trälåda. 

-Ny regel-   Utlåning 
På grund av att medlemmar inte skall råka ut för en 
förmånsbeskattning när man lånar saker från  
personalföreningen är vi tvungna att ta ut en avgift på 
20 kr när man lånar släpkärror och båtar från 1:a April 

Kvartalsgenomgång 
Nu kommer årets första kvartalsgenomgång att  
genomföras på alla avdelningar. 
Det är viktigt att alla personer har en  
kontakt med sitt ombud om man vet att 
man har förändringar på sin lön.  

Uppmaning –Sommarjobb- 
Vi tänker starta ett projekt inom Odelbergsfonden, där 
målet är att erbjuda ungdomar mellan 16-18 år ett 
sommarjobb på järnverket. 
 

Enligt de stiftelseregler vi har i fonden måste  
föräldrarna ha en anställning inom verket. 
 

För att få reda på hur många ungdomar det kan röra 
sig om uppmanar vi alla anställda som har barn i den 
åldern och som vill ha 4 veckors jobb på järnverket att 
göra en anmälan till Personalavdelningen. 

Årsmöte Avd 19  
Avdelningen har årsmöte i Karlskoga Folkets hus den 
29 Mars kl 14.00 


