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Valda på klubbmötet 
På klubbmötet gicks det igenom hur situationen ser  
ut med bemanningen för de som arbetar heltid inom 
järnbruksklubben. 
 

Det redovisades även de diskussioner som varit med  
valberedning, kontaktombud och i klubbstyrelsen. 

Klubbmötet beslöt enhälligt: 
 

Till Klubbordförande valdes Anette Blom. 
Till Vice ordförande valdes Ann-Sofie Larsson.  
Till Huvudskyddsombud valdes Palle Hansen. 

Sociala fonden 
Det skydd som vi har i Örebro län för höga kostnader 
som personer kan få för recept och vård kallas för 
högkostnadsskydd och är dessa nivåer: 
 

 Läkarkostnader är 900 kr/år  
 Receptkostnader är 2200 kr/år 
 
Vår Sociala fond har försökt att hjälpa till med att ta 
en del dessa kostnader, regelverket  har varit detta : 

 
Klubbstyrelsen lämnade ett förslag till förändringar av 
villkoren och klubbmötet beslöt därefter att förbättra 
villkoren för recept och läkarkvitton. 
 
 Från den 1 augusti gäller detta: 
 
Läkarkvitto    

Ersättning för faktisk kostnad max 700 kr/år. 
 

Receptkvitto  
Ersättning för faktisk kostnad max 2.000 kr/år. 

JBK Sommarpresent 
Klubbstyrelsen har beslut att JBK ger en exklusiv 
sommarpresent till alla sina medlemmar. 
 
 

Det är fem special kryddor för 
grillning. 
 

Sommarpresenten ska hämtas 
på JBK mellan 7-21 juni. 
 

 

Löneavtal 2017 
På klubbmötet genomgicks hur snittlönen ser ut och 
vad det centrala avtalets höjning innebär. 
 

Det har varit en hel del förhandlingar med många 
olika resonemang, slutgiltigen blev vi överrens om att 
löneökningen blir lika till alla. 

Löneökningen läggs lika på  
grundlönens AV-delar.  

Under året ska en översyn göras 
av de olika IV-delarna (Tilläggen) 

Nya Av-delen utbetalas på junilönen 

Retroaktiviteten för April+Maj utbetalas på juli lönen 

AV-delen motsvarar ca 80% av vår totala lön, så här 
ser löneläget ut efter löneökningen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mötet godkände det framförhandlade löneavtalet. 

L-grupp
Nya 

Kr/mån
A 24 868

B 25 018

C 25 268

D 25 518

Snitt

Lönedelar Min Max apr-17

Av‐del 23 460     25 518     25 194    

Yrkeserfarenhet ‐            2 400       1 676      

Mångkunnighet ‐            2 250       1 044      

Samordnare ‐            1 815       131         

Bef.inriktning ‐            2 250       51            

Specialist ‐            1 650       66            

Utbildning  750          1 125       851         

Licens utbildning  ‐            675          39            

Tillägg ‐            1 500       112         

Utveckling  ‐            1 875       111         

Omp ‐            1 875       302         

24 210     41 058     29 577    

Teoretiskt

5-skift 
Det har varit förhandlingar om att man går från 4-skift 
till 5-skift i grovplåt från vecka 26. 

Pingst 
Under Pingsthelgen jobbar de som arbe-
tar kontinuerligt som vanligt. För övrig 
personal gäller följande: 
Att man är ledig från dag före pingstafton kl 22:00 
tills dagen efter pingstdagen kl 06:00. 

Nationaldagen 

Den 6 juni är på tisdag och räknas som 
en lätthelg, de som går 4-skift  
jobbar denna dag. 
 

Alla som har en anställning på national 
dagen får extra på sitt kompsaldo 2 tim och 18 min. 


