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Lönerevidering 
Vi har nu gjort upp med företaget att vi ser över   
lönerna två gånger per år för att se över 
alla löneförändringar. Översynen görs 
under mars och september månad. 

Medlemsförmån 
IF Metall Östra Värmland har för alla medlemmar i 
avdelningen tecknat ett förmånligt rabattavtal med 
Mekonomen Karlskoga. 
 

Medlemmar erhåller 20% rabatt på reservdelar   
levererade rån Mekonomens sortiment. 
 

20% rabatt på olja vid service mm. 
Medlemskort ska alltid uppvisas vid köptillfälle. 

JBK´S ÅRSMÖTE 
 

Tisdag den 26 Februari 
Tunet kl 14.30   

 
På dagordningen finns bl.a 
Aktuellt personal läge 
Händer i företaget 
Val av styrelse och förtroendevalda 
                                                             
Alla välkomna.     

 
För den som närvarar på sin fritid  
gäller  lön enligt utvecklingsavtalet 

Händer i företaget 
Flexibilitet mellan PSC-Nordic och QP (Sliphallen) har 
förekommit  under en tid då sliphallen har haft behov 
av personal  och PSC-Nordic  inte riktigt  
kunnat  fylla på med nya affärer efter slussen- 
projektet . Det ser nu bättre ut och de kommer att ta 
tillbaka utlånad personal och även annonsera efter 
ytterligare personal (fogberedare) då de ser att nya 
projekt ”ramlar” in. 
 

Vi för nu diskussioner med företaget gällande  
semesterperioder, skiftgång mm. 
Orderboken för QPE ser bra ut fram över. 
 

Koncernen har börjat omorganisera företagets  
personal avdelningar, det kan bli problem för oss om 
vi inte har en lokal MBL förhandlare. Det är redan 
klart att vår personalchef Erica lämnar Outokumpu i 
vår. Dags att Nominera  

Inför årsmötet är det dags att nominera till styrelse  
och kontaktombud på varje avdelning. 
Alla Kontaktombud och de med X framför är det val 
på. För 2018 var nedanstående personer valda. 

Valberedning är Anneth Hanson Betlinjen, 
Joakim Berg Höglagret och Daniel Bukowiecki 
Delningen. 

Beräkning av sjuklön 

Det nya karensavdraget vid sjukdom innebär 
att man alltid har samma avdrag oavsett när 
du går hem.  
 

Oavsett om du går hem 6 minuter eller fem timmar 
kommer avdraget vara 20% av veckoarbetstiden.  
 

Avdrag får dock inte göras för fler timmar än den  
anställde faktiskt varit frånvarande. 

TOF utbetalning 
I Degerfors har vi ett tof tak på 272 timmar. I januari 
fylls det på med nya 68 timmar.  
De som har mer än 272 timmar får de överskjutande 
timmarna utbetalade senast februari månad.  
Ersättningen för en tof-timme är halva din timlön utan 
ob-ersättning. 


