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Medlemsavgiften 
Avdelningens representantskap beslöt att fackavgiften 
för 2018 blir oförändrad 1,5%. 
 
Lägsta avgiften = 208 kr/mån.  
Högsta avgiften = 572 kr/mån.  

Nytt nästa år blir att man återinför rätten att dra av 
fackavgiften i deklarationen  Avdraget blir en  
skattereduktion med 25 % av den sammanlagda med-
lemsavgiften som betalats in på ett år. 
 

En snitt Metallare på verket kommer då få tillbaka 
cirka 1500 kronor per år. 

PERSONALFEST 
Företaget och Personalföreningens anordnar  en  
personalfest för samtliga anställda i januari. 
 

Trivselpengarna är till för att stödja aktiviteter vars mål 
är att skapa gemenskapskänsla och samhörighet. 
Aktiviteterna ska vara tillgängliga för samtliga  
anställda på företaget och deras familj. 
 
 

Vad gäller om man arbetar vid detta tillfället? 

 Gå på fest ledig med betalt. 

 Ledig men ej gå på fest, uttag av komp, flex ex. 

 Arbeta enligt schema. 
 

Maten kommer att levereras av Mässen. 
 

Johan Östling och Björn A Ling 
kommer att stå för en del av  
underhållningen. 
 

Gate5 kommer att stå för  
musikunderhållningen. 
 

 
 
Vi ser fram emot en trevlig kväll i vårt gamla valsverk. 

JBK´s Öppettider 
JBK´s expedition kommer att vara öppen i 
mellandagarna.  

Sociala fonden 
När vi i augusti ändrade reglerna om 
kvitton innebar det att man får en 
bättre ersättning för både läkarbesök 
och recept. 
 
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 900 kr/år       (du får tillbaka 700 kr) 
Receptkostnader 2200 kr/år   (du får tillbaka 2000 kr) 
 
Konsekvensen av de ändringarna innebar att man 
inte längre behöver ha kvar den tidigare tvåårsregeln 
för dessa kvitton. 
 
Därför får man ersättning för dessa kostnader kalen-
der årsvis.  
De personer som har kvitton kvar för 2017 och vill ha 
ut ersättning för dessa måste lämna in dem senast: 
 
 Sista dag för att få ersättningen : 
       Fredag 12 Januari 2018. 
 
Därefter kan man inte begära ersättning för kvitton för 
tidigare år.  

Föräldraledighet –Missa inte lön- 
Glöm inte bort att även män har rätt till föräldraledighet 
från barns födelse tills barnet är 1 ½ år.  
Har du använt kod 8 eller 15 kontaktar du  
försäkringskassan för ett intyg, som du lämnar till  
löneavdelningen för eventuell missad ersättning. Man 
ska även anmäla till AFA. 

Hedersmedlemskap 
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga 
uppdrag i minst 25 år har rätt till hedersmedlemskap i 
IF Metall, hör då av er till JBK så att vi kan anmäla 
det. 
 

Den som utses till hedersmedlem får en heders-
betygelse och blir avgiftsbefriad vid pension. 

Fonus 
JBK är delägare i Fonus vilket innebär att råkar man 
ut för kostnader vid en begravning av närstående, så 
får du en värdecheck på 500 kr. 

      
VI ÖNSKAR  ALLA    

GOD JUL OCH  
    ETT  GOTT NYTT ÅR 

Julskinka presentkort 
Glöm ej att hämta presentkortet på 
julskinkan. 
 

Sista utlämningsdag på JBK  
22 december 2017. 


