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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton  är planerad till  
 

Måndag 21 november . Preliminärt. 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Fredag 18 november. 

PERSONALSTIFTELSEN 
ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 

 Nu är dags att söka bidrag för  
 Höstterminen 2022. 

 

Ansökan skall vara styrelsen (JBK expedition)  
tillhanda senast onsdag 23 november 2022.  
 

Händer i företagen 
QPEV och QPES har infört flexibilitet mellan 
avdelningarna, utbildning av operatörer har påbörjats.  
Utvärdering hur det fungerat sker under våren. 
 

På några ställen har man nyttjat TOF. 
 

Företagen har förlängt visstidsansställda till årsskiftet. 
Förflyttning av personal från OLPAB är ännu inte helt 
klart.  
 

Samarbete mellan skolor och företaget har bidragit till 
att skolorna nu kommer för att besöka oss. 

Information om personalföreningens 
kärror 
Om det är så att någon belysning på  
kärran du  hyr inte fungerar kontakta  
vakten så får du en ny att montera. 
 
Nu har Mats börja byta däck på kärrorna.  
Det är tillåtet att ha vinterdäck på släpkärran och  
sommardäck på bilen, men inte tvärt om. 

Försäkringsinformation av Folksam 
Vi har bjudit hit Jörgen Lybeck från Folksam för att 
informera om våra försäkringar.  
Jörgen Lybeck kommer även att tala lite pensions val. 
 

När: Onsdag 1 februari 
Var: Mässen 
Tid: 13-15 
 
Om du är intresserad av denna informaiton anmäler du 
dig till JBK´s expedition senast 20 januari. 
 
Vi kommer bjuda på kaffe och kaka. 

Nomineringar 
20 januari är sista dagen för nomineringar 
till förtroendeuppdragen för JBK. 
 

Nomineringslappar finns på JBK´s  
expedition där de även lämnas in. 
 

JBK Julskinka 
Utdelning av presentkortet till julskinkan 
kommer att ske mellan: 
12 - 22 december  
 
Hämtas personligen på JBK expedition  
 

SKINKAN MÅSTE VARA UTHÄMTAD FRÅN  
KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 24 DEC  

Samtidigt får du 2023 års kalender från 
Degerfors Fotoklubb. Kalendern är en 
julklapp från personalföreningen. 
 

JBK kommer bjuda då ävenbjuda på glögg och 
pepparkakor. 

Unga skyddsombud 
Våra ungdomsansvariga arrangerar en träff för våra 
skyddsombud mellan 18 - 35 år tisdagen den 22 
november. Frågor om detta kontakta JBK´s exp. 

Arbetsmiljö 
Alla anställda kan/ska vara med och påverka sin 
arbetsmiljö. Man påverkar sin arbetsmiljö genom sitt 
beteende och engangemang geomom att deltaga och 
rapportera i exempelvis MIA. 
Alla är sitt eget skyddsombud, säkerhet börjar med dig. 

JBK expeditionen 
Från 28 november och en tid framåt kommer Daniel 
Blixt hjälpa till stundtals i expedition då vi andra är har 
olika uppdrag på andra orter. 

Förändringar i Medlems– olycksfallsförsäkringen 
Från årsskiftet halveras karenstiden för att ansöka om 
ersättning för ärr och medicinsk invliditet. 
 

Med dagens regelverk måste man vänta minst två år 
efter avslutad behandling innan man kan ansöka om 
ersättning för individitet eller bestående ärr. 
 

Från årsskiftet sänks ”karenstiden” till ett år, gäller för 
skador som inträffar från 1 januari 2023. 

Förändringar i sjuk– och efterlevandeförsäkringen 
Idag omfattas försäkringen av tre delar: 

 Ersättning vid arbetsoförmåga 

 Ersättning vid vissa diagnoser 

 Ersättning vid dödsfall 
 

Med dagens sjukregler börjar ersättningen betalas ut 
efter 90 dagars karenstid, en ersättning på max 1800kr/
månad längst 18 månader och en engångsersättning 
på 1 800 kr. 
Från årsskiftet tas engångsbeloppet bort. Samtidigt 
höjs månadsersättningen med 400 kr till 2 200 kr. 


