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Genomgång löner 
När en person byter befattning skall det alltid göras 
en ny löneplacering på samma sätt som om man blev 
nyanställd. 
 

Den lön man tidigare har haft upphör och det skall då 
tas fram en ny lön som chef och kontaktombud gör 
upp om både på Av och IV-del. 
 

Den nya lönen gäller månaden efter inplaceringen. 
Innebär den nya lönen en lägre lön än tidigare får 
man ett omp på mellanskillnaden mellan den tidigare 
lönen och den nya. 
 
Halvårsgenomgång 
Nu i december sker det en genomgång av lönerna för 
samtliga anställda på de avdelningar som inte fick det 
genomfört i oktober. 
Syftet är man varje halvår går igenom varje persons 
löneplacering och kontrollerar att lönen är rätt satt. 
 
Förändringar av IV-del 
Om en person anser att man fått en 
förändring i sitt arbete som påverkar 
lönen, skall du ta en kontakt med 
kontaktombudet som då får fylla i 
den speciella blankett som finns för 
löneanmälan.  
(Finns på Jbk:s hemsida) 
 
Om chefen och lönekommittén därefter säger att det 
är okey hamnar det på lön månaden efter. 

Nya badtunnan klar 
Nu har vi fått den nya badtunnan 
som är plastbelagd inuti. 
 

Den kan bokas via intranätet  
och lånetiden är max 48 timmar. 
 

Var noga med att följ det regel-
verk och instruktioner som finns 
på tunnan, det kan även läsas 
om på personalföreningens webbsida. 

JBK Julskinka 
Klubbstyrelsen har beslutat att vi 
även i år skall ha en julklapp och  
det ett presentkort på 150 kr 
som gäller för en Julskinka. 
 

Presentkortet skall  hämtas personligen på  
JBK expedition från 7 dec till  17 dec. 
 

SKINKAN MÅSTE VARA UTHÄMTAD FRÅN  
KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 23 DEC  

När du hämtar presentkortet 
får du samtidigt kalendern från  
Degerfors Fotoklubb. 

 
Passa på att ta lite glögg och pepparkakor på Jbk 

Bemanningsplaner 
I oktober förhandlades det om bemanningsplaner 
som skulle vara helt genomförda till 31/12. 

Det fattas 8 personer, men vi har 23 personer från 
Manpower på avdelningarna just nu. 
 

På grund av vår ordersituation kommer vi att minska 
bemanningen ytterligare under våren. 

Företagets avsikt är att reduktionen skall klaras av 
med att vi minskar ner på Manpower, så inga  
resonemang om varsel finns i nuläget. 

Fora besked 
Under december får alla ett brev hem från Fora, det 
är en sammanställning över vad som är placerat för 
dig från de 2 avtal vi har via kollektivavtal angående 
din pension ,de ser ut enligt följande: 
 

A)  LO-SAF pension 4,5 % 
Ett avtal för alla inom där företaget avsätter 4,5 % 
av din lön till en särskild avtalspension.  
 

B)  Livstidspremie (Lp)  4,0 % 
Vi har ett specialavtal inom stålindustrin där järnver-
ket avsätter 4,0 % av din lön till din LP-pension.  
 

Beskedet visar hur mycket företaget har avsatt för 
dig. Det visar även hur avkastningen ser ut för dig 
från det som  avsatt från tidigare år. 
 

Avdelning Personer Bem.pl Avdelning Personer Bem.pl

Råvaror 1            1         Kvalitetskontroll 16          14       

Sliphall 31          31       Varmplåt Övriga 2            -      

Centralförråd 4            4         LP-Produktion 46          44       

Ind-underhåll 31          36       LP-Underhåll 14          14       

Grovplåt 50          51       LP-Storfors 7            7         

Delning 66          70       Bevakning 5            5         

Betlinjen 44          48       Metall 3            3         

Terminalen 19          19       Psc Nordic 32          32       

Höglager 30          30       Summa 401        409     

LO-Saf pension 16 200        
Livstidspremie 14 400        
Avsätts till dig 30 600        

Exempel. En person på Betlinjen som har en  
månadsinkomst på 30.000 då skall företaget  
avsätta dessa pengar på följande sätt. 


