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Bemanningsläget 
Vi har överenskommit om en grundbemanning inom 
varmplåt som i princip är samma som vi hade i våras. 
 

Så här har det sett ut under året: 

Vi har under hösten haft 49 visstidsanställda för att 
klara av den ökade produktion vi haft. 
 

I den överenskommelse som finns mellan företaget 
och Jbk kan företaget från 1 Jan anlita Manpower.  
 

Företaget kan ta in bemanningsföretaget när det  
uppstår ett personalbehov utöver grundbemanningen. 
 

Manpower skall nu träffa alla visstidsanställda för att  
sedan erbjuda en anställning utifrån det behov som 
Varmplåt har. 
 

De 49 visstidsanställda 
kommer att gå till  

Sociala fonden 

På klubbmötet informerades om sammanslagningen 
som varit med Sociala fonden och Sjukstiftelsen. 
 

Det innebär att Sjukstiftelsen upphör juridiskt 1 juli i 
år och alla förmåner fås direkt via Sociala fonden. 
 

Det innebär att de ersättningar man får för sjuk och 
receptkvitton inte längre är skattepliktiga. 
 

Tidigare fick man 995 kr/år för och fick betala 30%
skatt. Det motsvarar ca 300 kr mer i ersättning för 
den som tar ut kvitton för recept och sjukvård. 
 

Sociala fonden ger från 1 Juli följande förmåner 
 
 
 
 
 

 03 December 

PERSONALSTIFTELSEN 
ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 

Det är dags att söka bidrag för  
Höstterminen 2014. 

 
Fondens medel är ämnade som en 

hjälp till söner och döttrar till anställda inom Outo-
kumpu Degerfors och som på högskolenivå utbildar 
sig inom områden  
lämpade för företagets verksamhet. 
 

Även barn som går på gymnasieskolans tekniska 
linjer är välkomna att söka. Sökande bör också ha 
varit i bolagets tjänst minst en månad. 
 

Ansökan skall vara inlämnad till företaget senast 
måndagen den 8:e december 2014.    

Förmån Ersättning
Tandläkare  70 % max 4.000
Glasögon 1.000 kr/2 år
Sjukkvitto  100 kr/kvitto
Receptkvitto  100 kr/kvitto

JBK Julklapp 
Vi beslöt på klubbmötet att vi  
även i år skall ha en julklapp och  
det ett presentkort på 150 kr. 
 

Presentkortet skall  hämtas personligen på  
JBK expedition från 9 dec till  18 dec. 
 

 

SKINKAN MÅSTE VARA UTHÄMTAD FRÅN  
KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 23 DEC  

När du hämtar presentkortet får 
du samtidigt en speciell väska 
från JBK, som är av mycket bra 
kvalitet som du kan använda till 
jobbet eller träning. 

Anställs 
För att fylla upp grundbemanningen behövs det tre 
personer samt för att ersätta de som går i pension 
behövs det fyra.  De blir fast anställda. 
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Manpower 
Syftet som företaget har med ett bemanningsföretag 
är att när det uppstår ett personalbehov som är utöver 
den förhandlade grundbemanningen, ex vid tillfälliga 
ordertoppar, eller när vi behöver ersättare för långtids-
frånvarande kommer företaget anlita Manpower. 
 

Det vi vet nu är att det behov som företaget har under 
januari är att ca 35 personer.  
Då har hänsyn tagits att vi inte längre slipar ämnen åt 
Avesta. Om vi skall göra det behövs ca 5 till. 

Möten 
Vi kommer i början av januari att genomföra möten 
tillsammans med avdelningens ombudsmän för  
de 35 - 41 som blir anställda i Manpower, samt för  
de 1 - 5 som då eventuellt blir arbetslösa. 


