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Händer i företaget 
Företaget är i stort behov av att rekrytera personal. 
Vi har gjort ett avtal att gå upp på 6 skift på QPEV 
tidpunkten för uppgång är ännu inte klart. 
 

PSC-Nordic har bra produktion, nya projekt som 
skapar arbetstillfällen. 
PSC-Nordic ingår ej i avtalet gällande flex men det 
har nu uppdagats att de har flex på sina konton. 
Företaget är informerat om även detta problem. 
 

Långa produkter har lite sämre orderböcker.  
Rekrytering av ny personal  förekommer även inom 
Långa Produkter.  
 

Resultatet före skatt i koncernen har försämrats  
jämfört med 2017, från 327 till 175 vilket är anmärk-
ningsvärt när andra stålföretag går bättre. 
 

Överskjutande TOF tid för 2018 var utlovat att bli  
utbetalt på februari lönen.  
På grund av kommunikationsproblem mellan lön och 
HR så betalas dessa istället ut på marslönen. 
 

Fackavgiften för januari och februari har inte dragits 
på rätt sätt, vi återkommer med information. 

Juristförsäkring 
Årsmötet har beslutat att alla våra medlemmar ska få   
Juristförsäkringen via klubben och den ingår i vårt  
försäkringspaket.  
 

Alla medlemmar har den från 1april. 
 

Försäkringen består av  tre delar: 
  

 Juridisk rådgivning 

 Rättsskydd 
 Bistånd av ID-Stöld 
 

Försäkringen gäller inom Norden. Gäller dig som  
Försäkringstagare, även de övriga personer som är 
folkbokförda på samma adress och bosatta i samma 
bostad som du.  
I händelse av tvist mellan hushållsmedlemmar gäller 
försäkringen endast i fördel för försäkringstagaren. 

Korppromenad 
JBK sponsrar korpen promenaden i  
Degerfors den 31 mars.  
Promenaden börjar kl 09 från Folkets 

Årsmöte Avd 19 
Avdelningen har sitt årsmöte Tisdag 26 mars 
kl. 14:00 på Karlskoga Folkhögskola.  
 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 är några 
av punkterna på dagordningen som ska avhandlas.  
 

Alla medlemmar är välkomna att medverka på mötet. 

Sommarvikarier 
Företaget har för avsikt att visstidsanställa ett  
antal sommarvikarier till sommaren. Syftet är att 
kunna bedriva produktion under semestertiden. 
 
QPE kommer inte att ta in några feriearbetare  dvs 
ungdomar mellan 16-18 år denna sommar. 
 

Långa Produkter har valt att ta in 4 feriearbetare till 
sitt avsnitt. Barn till anställda på Långa Produkter får 
söka dessa platser. Sommartid 

Natten mellan lördag 30/3 och söndag 
31/3 går vi ifrån normaltid till  
sommartid, vilket gör att nattskiftet  
förkortas med 1 timme.  
 

Det innebär den som jobbar nattskiftet 
gör 7 timmar och får betalt som om man jobbade 8 
timmar  
Helt enkelt, ingen förlorar något när man går över till 
sommartid. 

PeopleDrive 
Företagets nya personalsystem PeopleDrive som är 
grunden för allt gällande mig som anställd. Som att  
söka lediga jobb, anmäla till utbildningar mm. 
 

Lediga tjänster som finns att söka finner du under 
”Karriärmöjligheter” i  PeopleDrive på outkumpu.com . 
Tjänsten söks sedan via PeopleDrive. 
 

För att jag ska ha möjlighet till detta är förutsättningen 
att jag kommer in i People Drive. Har du problem med 
detta eller mailen vänd dig till din närmaste chef. 

Valda på årsmötet 

Årsmötet avtackade Franz Maretta efter 
25 år som kassör för vår klubb med 
blommor och present. 
  
Årsmötet valde in Björn Ekberg på  
höglagret till ny kassör. 
 

De nya kontaktombud som blev valda är Magnus 
Karlsson PSC-Nordic, Kent Ahl grovplåt och Johan 
Irebäck gamla terminalen. 
  
Vi valde in fyra nya skyddsombud så idag är vi 45 
skyddsombud . De nyinvalda är  
Jerry Jensen LP-underhåll,  
André Lindgren provverkstan,  


