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Förslagsverksamheten 
Vi uppmanar alla som vet med sig att de lämnat in  
förslag och ej fått något svar på dem kontakta sin 
närmaste chef. 

Med detta avtal menar de att det ingår i 
våra anställningar att komma på  
förbättringar, sen kan din närmaste chef ge 
dig ”klapp på axel” peng” för att du gjort 
något utöver den vanliga. 

Sociala fonden 
Sociala fondens syfte är att hjälpa till att ta en del av 
kostnader för ex sjukvård, glasögon mm. 
 

För utbetalning av glasögon ska speciell lapp lämnas 
in, finns att få på JBK. 
 

Nästa utbetalning av kvitton planerad till  
Onsdag 8 Juli Preliminärt 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Tisdag 7Juli 
 
Viktig! 
När kvitto lämnas var noga med att det står ditt 
namn och personnummer på kvittot . 
Annars så kan vi ej betala ut pengar. 
 
 

JBK under semestern 

Vi har ingen bemanning på JBK under 
veckorna 28-30.  
 
Sker saker inom koncernen så uppdaterar vi vår  
hemsida med aktuell information.   
 

Trevlig semester önskar personalen på JBK. 

Slopade karensavdrag 
Regeringen har beslutat att höja ersättningen för  
karens med 104 kronor från den 1 juni .  
Det innebär att om du varit sjuk och fått karensavdrag 
på din lön från och med den 1 juni, så kan du ansöka 
om ersättning från Försäkringskassan på 804 kronor 
före skatt. 
Din arbetsgivare gör inte något nytt karensavdrag om 
du blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar. 
Ersättningen för den första sjukdagen -karensdagen - 
de tillfälliga reglerna är förlängda till och med den  
30 september. 
 

Kräftfiske ”vid Agsjön” 
Personalföreningen har nu med fiskerikommittén  
bestämt att kräftfisket endast är vid ett tillfälle detta 
år.  
 

Datum:  21 Augusti  
Kl: 13:00 21:00 
 

Personalföreningen arrangerar utlottning till  
kräftfiske i Agsjön.    
Båt eller landplats söker man hos  Dan eller Palle. 
 

För att vara med på utlottningen av fiskeplatser ska 
anmälan göras senast 14 augusti   
till Palle Hansen 47199 el. Dan Larsson 47 535. 
 

Personalföreningen kommer sedvanligt att se till att 
alla som är på fiskeplatserna får grillad hamburgare 
eller korv samt godis till barnen. 

Oj aj på arbetet 
Om du av någon anledning är med om 
en oj aj på arbetet är det bra du skriver 
i Mia. 
Men är det en aj är det VIKTIGT att du hör av dig till 
sjukvården. Viktigt med dokumentation svårt att driva 
ett försäkringsärende, arbetsskada, ärr eller annat. 
Exempel från nätet: 

Sommaröppet på avd 19 Östra Värmland 
Avdelningen i Karlskoga har öppet vecka 26-32. 
Måndag - Fredag 8.00-12.00 
 
IF Metalls a-kassa 
Telefontid vecka 26-33 
Måndag-fredag  09.00-11:30 
 

Städa bland lokala avtal 

Företaget vill ”städa” i avtalen vi har med andra ord  
centralisera avtalen.  
 

Företaget vill ta bort de lokala avtal vi tidigare gjort 
på de olika orterna som är bra för medlemmarna. 
 

 

 


