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Avtalspension SAF-LO
Vi har via ett kollektivavtal en avtalspension som gäller
för alla våra JBK medlemmar (Avtalspension SAF-LO)
Det avtalet innebär att företaget avsätter en del av din
lön till en särskild avtalspension.
Du får varje år ett besked från FORA som visar hur det
dina pensionpengar har utvecklats beroende på vad
du placerat dem.
Exempel (1 jan 2008)
Du har en snittlön och är på 5 skift det innebär att
företaget avsätter 13 563 kr till din avtalspension.
Från 1 Jan avsätts 3,9% av din lön på den del av din
inkomst som är under 25 600 kr, på inkomster som är
över det är det 6% som avsätts.
Föräldraledighet
När man tar ut sina föräldradagar och är föräldraledig
får man sin inkomst från försäkringskassan och ingen
lön från företaget.
I vårt avtal om Avtalspension SAF-LO innebär det att
din pensionsinbetalning blir 0 kr under den tiden du är
föräldraledig. (se ovan)
Vårt kollektivavtal gör att försäkringen ser till att den
övertar företagets inbetalning av pensionspremien och
det sker då i högst 330 dagar per födsel.
Om du varit föräldraledig så skall du
kontakta Johan som hjälper dig du
måste få ett utdrag och intyg från
försäkringskassan om antalet föräldradagar du har utnyttjat.
Detta gäller om du varit föräldraledig
någon gång sedan år 2000.
Social fonden
De personer som har tandläkarkvitton som är för 2007
och som vill ha ut ersättning för dessa, måste komma
till jbk före den 8 Januari,
Därefter kan man inte begära ersättning för dessa.

VI VILL TACKA FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN FÖR ETT
UTSÖKT JULBORD

WWW.JBK.SE

18 December 2007

Produktionsbonus
På lönen i December utbetalas produktionsbonusen
för Q3 och Q4, och utfallet är följande
Stainless
Varmplåt

Q3
900
1 200

Q4
600

Totalt
900
1 800

Brandsläckare
Det finns en gammal uppgörelse att personer som är anställda på järnverket kan
utnyttja en förmån som innebär att man
kan köpa brandskyddsprodukter tex
brandsläckare mm) till mycket rabatterat
pris.
Om du vill utnyttja denna förmån tex köpa
ex brandsläckare tag då kontakt med
Mats Skotte på tel 47132
Skyddsombud
På klubbmötet valdes dessa till skyddsombud
Sliphallen
Tommy Witzen ok
Torbjörn Nilsson
Peter Karlsson
Terminalen
Enerstad Bengt Göran
Finnström Sören
Johansson Carina
Bergström Lennart
Holm Kurt
Grovplåt
Ken Andersen
Göran Mellsund
Risto Hannula
Johan Kjellman
Arne Lövgren
Klipplinjen
Ante Jönsson
Stefan Öberg
Bengt Göran Lavefjäll
Jan Karlsson

Ämnesverket
Wass Kenneth
Linder Per-Olov
Larsson Nils-Peter
Anne Lindberg
Betlinjen
Finn Hansen
Stefan Berg
Johan Irebäck
Ola Eriksson
Keijo Salonen
Herbert Wasserfaller
Prov.ber//Förråd/Media
Torbjörn Andersson
Tomas Folkesson
Johan Hedström
Leif Pakonen
Hans Renberg
Huvudskydds ombud
Johan Hedström

OCH ÖNSKA ALLA EN

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR

JBK Julklapp
De som ännu inte hämtat presentkortet på skinka
glöm ej att sista dagen att hämta ut kortet från JBK är
20 december

