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Semesterdagar 
På klubbmötet informerade vi om den avsikt som  
företaget har, de vill förändra vårt lokala avtalet vi har 
om sparade semesterdagar. 
 

Idag har vi möjligheten att spara alla de dagar som 
inte tagits ut under semesteråret.  Sparade dagar har 
varit max 45 dagar. 
 

Vi kommer snart att ha en förhandling om detta och 
då ha grunden semesterlagen. Vilket innebär att du 
kan endast spara de dagar som är över det antal som 
används till huvudsemestern. Och antalet dagar som 
kan vara sparade är max 25 dagar. 

PERSONALSTIFTELSEN 
ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 
Det är dags att söka bidrag för  

Hösterminen 2016. 
 

Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner 
och döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors 
samt den som på högskolenivå utbildar sig inom  
områden lämpade för företagets verksamhet. 
 

Även barn som går på gymnasieskolans tekniska  
linjer är välkomna att söka.  
 

Ansökan skall vara inlämnad till personalavdelningen 
senast Fredagen den 09:e december 2016.    

Vaccinationer 
Vi är överens med företaget att vi inte ska ha någon 
influensa vaccineringar via företagshälsovården. 
 

Grundsynen är att friska personer ska  
inte vaccinera sig.  
 

De som behöver vaccination mot influensa 
är den som löper högre risk för allvarlig  
sjukdom och kan då fås på vårdcentralen. 

Halvårsgenomgång 
Nu sker det en genomgång av allas löner, det som 
tidigare kallades kvartalsgenomgång. 
Alla kontaktombud går nu igenom personligen hur 
lönen ser ut just för dig.  

Personalläget 
Vi är nu 400 Metallare på dessa avdelningar: 

Ordersituationen är på ett sådant sätt att varje månad 
är det både upp och ned, vilket gör att personal-
behovet svänger hela tiden. Och varmplåts budget 
för nästa år ligger ungefär i samma nivå som i år.  
 

Under nästa vecka kommer de högsta cheferna inom 
koncernen att vara i Degerfors och vara rätt mycket 
ute i verksamheten.  
 
Försök att ge dom en positiv bild att vi i Degerfors är 
bra och vi har en stolthet  i Degerfors.  
De behöver veta det.   

avdelning Personer avdelning Personer

Sliphall 33          Kvalitetskontroll 16          
Centralförråd 5            Varmplåt Övriga 1            
Industri underhåll 37          LP-Produktion 45          
Grovplåt 51          LP-Underhåll 14          
Delning 57          Storfors 7            
Betlinjen 44          Bevakning 5            
Terminalen 19          Metall 3            
Höglager 32          Psc Nordic 31          

50-åringar 
Vi håller på att titta igenom hur vi ska ha  
det med presenter till de som fyller 50 år. 
 

Vi har tidigare inköpt ett stort antal vaser 
som vi gett i present och nu börjar dessa  
ta slut. 
 
Bakgrunden till att Jbk ordnar med en Vas till de som 
fyller 50 var att vi skulle få bort detta med listor som 
skulle gå runt på avdelningarna. 
 
Efter att vi tog det beslutet har vi förhandlat så att 
företaget ger ett presentkort på 2000 kr och blommor 
samt blir bjudna på en lunch till den som fyller 50 år. 
 

Klubbstyrelsen för nu ett resonemang hur vi ska göra 
i framtiden, sluta med det eller ej. 

Säkerhet 
Nu när vintern kommer är det viktigt att synas när 
man är ute och går i verkets område. Och med snö 
och is blir det väldigt halkigt. 
 

Broddar och varselvästar finns att hämtas vid förrådet  

Koncernen tror 
Koncernens analys över hur de tror marknadsläget 
kommer att utvecklas de närmaste åren inom de  
olika marknaderna är denna:  (de tror på 2% i snitt) 
 
 
 
 
 
 
 

Utfall

Områden 2015 2016 2017 2018

Europa 1% 1% ‐1% 0%

Amerika ‐3% ‐3% 2% 3%

Asien 2% 3% 4% 4%

Globalt 1% 2% 3% 3%

Prognoser


