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Åldersstrukturen
Vi är 418 medlemmar fördelat på 43 kvinnor och 375
män. 193 medlemmar är äldre än 50 år, fördelat på
detta vis:

WWW.JBK.SE
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Rehabilitering
Om man av någon anledning är sjukskriven så har
företaget (din chef) ett rehabiliteringsansvar emot dig
och försäkringskassan.
Du har själv ansvar för din delaktighet i rehabilitering.
Det är viktigt att det sköts på rätt sätt så att du som
medlem får den hjälp/rehabilitering som du behöver.
Man ska vara frisk för att arbeta.

I Sverige är vi 1 638 anställda i Outokumpu 297
kvinnor och 1 341 män (detta totalt anställda).
Mässen
Vi har fått till oss att personalen på
Mässen är uppsagda.
Om och när ni får någon information vad som
kommer att ske kommer vi att informera om det.
Dygnsvila
Alla företag i Sverige måste följa arbetstidslagen och
de kollektivavtal som finns sedan 2003.
När någon blir tvungen att arbeta mer än 13 timmar
på ett dygn ska chefen ange ett sakligt skäl att
någon skall jobba mer tid.
Om chefen inte kan ange ett sakligt skäl kan det bli
skadestånd.
Förskjuten dygnsvila
Innebär att viloperioden fortsätter in i nästföljande
24-timmarsperiod med det antal timmar som krävs för
att en sammanhängande vila om11 timmar erhålls.
Förskjuten dygnsvila som förläggs till ordinarie
arbetstid är betald.

Förlängd dygnsvila
Om dygnsvilan varit kortare än 11 timmar ska
dygnsvilan under nästa 24-timmarsperiod förlängas
med skillnaden mellan 11 timmar och det antal
timmar den faktiskt varit.

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 10 Juni Preliminärt
För kvitton som är tillhanda senast
Tisdag 9 Juni

Medlemskap efter avslutad anställning
Om du är långtidssjuk eller har avtalspension har du
möjlighet att ansöka om pensionärsmedlemskap.
Avgiften för pensionärsmedlemmar är för närvarande
276 kronor/år.
Kontakta avdelningen för mer information och för att
ansöka om pensionärsmedlemskap.
Det är viktigt att du hör av dig till avdelning och
informerar om hur du ska göra så att du får rätt
medlemskap.
Halvårsgenomgång
Det är viktigt att du själv kontrollerar din lönespec.
Ta med lönespec och jämför vid genomgång av lön
med kontaktombud.
Se över om du har lärt dig någon befattning eller har
blivit kvalificerad efter senaste kvartalgenomgången.
Om detta skett så ska detta uppdateras så du får rätt
lön.
Ditt kontaktombud tar då kontakt med chef för
eventuella förändringar. Som i sin tur tar det med HR.

IF Metallkortet
Om du går in och söker på
lomervarde.se/ifmetall
Så kan du läsa vilka förmåner och rabatter du har
med IF Metallkortet.
Nationaldagen
De som är anställda på nationaldagen får
påfyllt 2,18 timmar komp.
De som arbetar kontinuerlig skiftgång får
ingen kompensation , då de inte får en längre
årsarbetstid.

