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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton  är planerad till  
 

Tisdag 6 april Preliminärt. 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
 

Torsdag 1 april. 

Sommartid 
Natten mellan lördag 27/3 och söndag 
28/3 går vi ifrån normaltid till sommartid, 
vilket gör att nattskiftet förkortas med 1 
timme.  
 

Det innebär att 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. 

Förhandlad semester 
Semesterperioderna är nu förhandlade. 
QPE har tre semesterperioder  förlagda: 
 

Per.   Veckor 
1 24-27 
2 28-31 
3 30-33 

 

PSC-Nordic har semesterstopp vecka 29-31, med 
förslag vecka 28 och 32 halvfart samma som 2020. 
 

DLP har samma semesterupplägg som 2020, under 
perioden veckor 26-33 upplagt enligt ett schema. 

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

Kollektivavtalets dag 
Tidig morgon och sen kväll stod 
vi och delade ut festis, choklad 
och en flaska handsprit med vår  
JBK logga. 
 

Tack alla pratglada medlemmar. 
Det var trevligt . 

Ledighet 1 Maj 
I år inträffar valborgsmässoafton på en fredag och 
första Maj på en lördag. 
Samtliga är lediga utom de som arbetar kontinuerligt. 
  
I arbetstidsschemat är det storhelg från fredag kväll 
22 till lördag 22.  

Ledighet under Påskhelgen 
4 skift,  
Ledigt Långfredag 06.00  
till annandag påsk 22.00 
 

3 skift,  
Ledigt skärtorsdagen 22.00  
till annandag påsk 22.00 
 
2 skift,  
Ledigt skärtorsdagen 22.00  
till annandag påsk 22.00 
 

Följer det centrala avtalet gällande när ledighet startar  
och när skiftet börjar. 

Pensionsbesked 
Alla får ett orange pensionsbesked.  
Det är information om hur din  
teoretiska pension ser ut. 
 

Du kan se förändringarna i din allmänna pension för 
det senaste året.  Du ser även hur dina fonder i  
premiepensionen har  utvecklats.  
 

Du ser hur mycket det har satts av till din allmänna 
pension det senast deklarerade inkomståret och var 
dessa siffror kommer ifrån. 
 

På järnverket har vi ett kollektivavtal och IF Metall har  
förhandlat fram att företaget ska avsätta en pensions-
premie till dig varje månad.  
 

Hur mycket som företaget avsätter beror helt på  
vilken inkomst du har. 
Företaget ska avsätta 9,2 % av din inkomst, vilket gör 
ca 3000 kr/ mån (ca 38-40.000 kr/år). 
 

Dessa pengar kommer sedan att bli din tjänste-
pension och de syns inte i det orangea 
pensionsbeskdet.  
Din tjänstepension ska läggas till summan som står i 
orange pensionsbeskdet. 
 

Du kan gå in på  
Fora.se och se din tjänstepension. 
 

  


