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Nya löner från 1 Jan
Det centrala avtalet innebar ett 22 månaders avtal
och hade följande utseende:
Månader Löne höjn
Det skulle ge 8.816
Period
1
2
- kr
kr i mera pengar för
Period
2
12
212
kr
medlemmarna under
Period
3
8
547
kr
perioden.
22
759 kr
Samt att utgående lön vid avtalets slut skulle under
perioden höjts med 759 kr.
JBK Avtal
Vi gjorde ett lokalt avtal som skulle täcka hela
avtalsperioden och som innebar detta:
1.Alla fick ett engångs belopp i Oktober på 400 kr
Grupp
2.AV-delen höjs 1:a Januari
0
med 850 kr/mån.
1
2
3.De som är delaktiga och
3
genomför förbättringsprojekt
4
typ OK1 får 315 kr/mån
5
6
7
Vårt lokala Jbk avtal ger 1450 kr
8
mer än det centrala avtalet.
9
10
Samt att utgående lön vid
11
avtalets slut höjts med 850 kr.
12
(inga tillägg är då inräknade)
13

AV-del
16 172
20 868
20 918
20 968
21 018
21 068
21 118
21 168
21 218
21 268
21 318
21 368
21 418
21 468

LO-SAF pension
Vi har i vårt kollektivavtal en speciell pension som
innebär att företaget sätter av till din avtalspension
Enligt vårt avtal blir det höjningar 1:a Januari så att
företaget skall sätta av 4,3% på din lön samt 24% på
de summor som är över 7,5 basbelopp.
Ett exempel

Höjningen innebär att under ett år blir det följande
om man har en inkomst på 28000 kr/mån .
2010 = 32.952 kr och 2011 = 36.096 kr
Det är en höjning med 3.144 kr
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Ersättning för Projektarbete
I årets avtal gjorde vi en uppgörelse som innebar att
är man med i olika projektgrupper som ex OK-1 och
som innebär att man deltager i olika förbättrings
projekt får man en ersättning på 315 kr/mån.
Nu har vi i december
gjort en avstämning
och kan då se att på
vissa avdelningar har
man OK1 och på vissa
inte.
Så här ser läget ut nu.

De personer som varit
delaktiga i förbättrings
projekt typ OK1 får nu
retroaktivt.

Avdelningar
Anställda Har fått ers
11
Råvaror
30
Sliphall
4
Centralförråd
54
23
Grovplåt/varma
56
22
Delning
65
30
Betlinjen
28
Terminal
6
Miljö
9
Kvalitetskontroll
2
Varmplåt Övriga
8
VP.ledighet
8
Bevakning
2
Metall
2
Medpool VP
43
Psc Nordic
1
St Medpool
56
5
Produktion LP
13
4
UH-EL/Mek LÄ
2
St.ledighet
400
84

JBK Julklapp
Är ett presentkort på en julskinka. Det kan hämtas på
JBK Måndag 13 Dec - Onsdag 22 Dec.
Då har vi även glöggrytan varm. Tänk på att presentkortet måste hämtas personligen, det gäller endast på
kronhallen Degerfors .
JBKPrese
ntkort
SKINKAN MÅSTE VARA
Värde
UTHÄMTAD FRÅN
KRONHALLEN DEGERFORS
SENAST DEN 23 DEC 2010

200 kr
Detta presen
tkort gäller
för
på Kronhall
en Degerfo köp av valfri Julskink
rs
a
Giltighets

tid 09
Kan ej inlö - 23 December
sas

mot kontant
(Endast gilti
er eller köp
gt med JBK
avandra var
stämpel på
or
baksidan)

För kronhall
en
Pris______ anteckningar
_ PLU-kod
8993

Medlemsförsäkringar i kalendern
Med det senaste numret av Dagens
Arbete fick alla en medlemskalender för
nästa år.
Tyvärr finns det felaktiga uppgifter i den
del som handlar om medlemsförsäkringar.
• På sidan 41 finns rubriken Barngrupplivförsäkring.
Försäkringen ingår inte i medlemskapet som
anges i kalendern.

(Samtidigt ger Livstidspremien 13.440 kr)
Social fonden
Sista dagen för att ta ut kvitton från sociala fonden
som avser tandläkare och är för 2010. Vill du ha ut
ersättning för dessa kvitton, måste du komma till jbk
före 15 Januari.

• På sidan 42 under rubriken Sjuk- och efterlevandeförsäkring anges 800 kronor per månad efter ett års
sjukdom.
Det är efter sex månaders sjukskrivning.
Dessutom betalas 800 kronor ut i kostnads
ersättning efter tre månaders sjukskrivning.

