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Försäljning av diverse 
Personalföreningen har beslutat att inskaffa en ny 
byggställning.  
Så nu läggs den gamla med befintlig kärra ut till  
Försäljning. Pengarna för detta paket kommer att  
läggas till att inskaffa en trailer till nya byggställningen. 
 

Försäljningen kommer att gå till på det viset att är man 
intresserad skriver man mail eller kommer till JBK 
med en lapp med : namn, anställningsnummer och 
telefonnummer. 
Sedan när tiden är ute för intresseanmälan så  
kommer det ske en dragning av köpare. 
Detta säljs i befintligt skick och hämtas snarast efter 
tiden gått ut. 
 

Priset kommer vara fast på 12 000 kronor. 
 

Tiden för inlämning av intresse är : 
 

15 maj - 5 juni.  
 
 

Förbunds meddelande 
Regeringen är på gång att 
lägga förslag på förbättringar i 
Sjukförsäkringen och vill ha stöd från LO förbunden 
med opinionsbildning. 
 

Ca 2 300 tecknade korttidsavtal från vecka13 t. o. m  
Vecka 18 berör ungefär 76 600 medlemmar.  
 

I april – 20 varslades totalt på arbetsmarknaden  
26 773 individer (3 695 april –19).  Inom industrin  
4 717 (645 april -19). 
 

Importtullar för stål (kvot-tullar) till Europa funkar inte i 
rådande situationer. 
Stålimport från asiatiska stål-tillverkare till Europa 
ökar—dumpar priser och tar marknadsandelar. 
Påverkar arbetstillfällen inom industrin. 
 

IF Metall har 306 000 medlemmar fördelat på 13 006 
arbetsplatser. På dessa arbetsplatser är det totalt  
26 299 förtroendevalda som är fördelade på 35  
avdelningar. 

Semester under korttidspermittering. 
Semesterintjänande och uttag av semester berörs inte 
av korttidspermittering.  
Det är reglerat i det centrala avtalet och i lagen om 
korttidspermittering. Det innebär att både intjänande 
och uttag av betalda semesterdagar utgår från din 
ordinarie lön på 100 % innan korttidspermitteringen. 
 

Semesterperioden blir därmed neutral i beräkningen 
av arbetsgivarens stöd från tillväxtverket 
 
 
 
 
 

Händer i företaget 
Marina Eriksson, vår personalchef, har sagt upp sig 
och lämnar företaget den 31 juli. 
Produktionen rullar på orderböckerna ser bra ut.  
Vädjan att vi håller i ekonomin. 
 

Långa Produkters kunder i Italien har öppnat upp och 
de levererar efter bästa förmåga. Tyskland är också 
öppet men går fortfarande långsamt 
 

PSC-Nordic  har god beläggning och orderstock ,inga 
permitteringar.  
Håller på att byta affärssystem vilket ger en del  
utmaningar som alltid när ett systembyte görs. 
 

De har en viss Covid-19 påverkan där personal har 
satts i karantän. Alla förstår allvaret och respekterar 
de rekommendationer och beslut som fattas. 
 

Som det är nu är det anställningsstopp, all  förflyttning 
eller tillsättning av personal ska gå till Sonja och 
Europa ledningen.  

Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton planerad till  
 

Fredag 29 maj  Preliminärt 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
 

Torsdag 28 maj 
 
 
 

JBK 
Vi känner och ser oroligt på situationer gällande vår 
höga personalomsättning. Om det inte finns någon 
ledare så skapas obalans i gruppen. 
 

Känner även av att arbetsbelastning bland chefer är 
hög. De uppfattas stressade och kan upplevas kärva 
och korta i tonen. 
De fackliga parterna i Degerfors  
diskuterar arbetsbelastningen och  
personalomsättningen på orten. 


