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Löneavtal 2018
På klubbmötet genomgicks hur snittlönen ser ut och
vad det centrala avtalets höjning innebar.
Det har varit olika förhandlingar med många olika
resonemang, slutligen blev vi överens om att
löneökningen blir 2% på respektive lönegrupps
snittlön.
Nya snittlönen blir 30 069kr.
Retroaktiva lönen för april, maj, och juni kommer att
betalas ut på julilönen.

Företaget har sagt upp vårt lokala avtal gällande OMP
som vi haft sedan 1976 när vi införde månadslön.
Nu följer man det centrala avtalet, som innebär att
man får omp när företaget omflyttar en person och
man då får sänkt lön.
Ett projekt för att utveckla och förändra nuvarande
lönesystem kommer att starta under hösten.
Projektgruppen består av HR och IF Metall.
Vi anser att företaget vill centralisera det mesta
gällande våra lokala avtal.
Med andra ord gå mer o mer efter den ”röda boken”.

Valet 2018
Politikerna pratar inte om det som utgör grunden för
välfärden, nämligen exportintäkter och jobb som den
svenska industrin skapar.
Utan den svenska exportindustrin skulle stora delar av
de skattepengar som finansierar välfärd förloras och
många svenskar skulle sakna en arbetsplats att gå till.
Just nu går svensk industri bra, varsel har bytts ut mot
kompetensbrist.
En framgångsrik stål- och gruvindustri ger jobb
utanför storstäderna och exportintäkter till välfärdens
kärna, dessutom är svensk industri klimateffektiv ur
internationell jämförelse. Den svenska stål- och
gruvindustrin är ett viktigt bidrag till klimatomställning
vi alla står inför.
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Ny lag gällande hantering av personuppgifter
Den 25:e maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), personuppgiftslagen (PuL).
Det innebär ökad trygghet för dig som medlem
gällande behandlingen av dina personuppgifter.
JBK har information gällande alla medlemmar syftet
med uppgifterna är att vi ska kunna förespråka och
förhandla för er som medlemmar.
Om det är någon som har något att invända gällande
detta var vänliga kontakta JBK expedition.

Du har Reseskydd från JBK
I den hemförsäkring du har via JBK ingår reseskydd
som innebär att du och din familj är försäkrade under
resans första 45 dagar.
Försäkringen gäller i hela världen för stöld
och vissa andra skador på ditt resgods.
Även ansvars- överfalls- och rättsskyddet
följer med dig på resan.
Om du skulle råka ut för ett olycksfall anmäl det och
spara alla kvitton.
Semesterlön
Enligt information så kommer det aldrig redovisas
någon semesterlön på lönespecifikationen som det
gjordes på Adrito tiden.
Det på grund av att Zalaris använder ett SAP system
och då går det inte tekniskt att få fram beloppet på
lönespecifikationen.
Diskussioner gällande detta kommer vi att ta med de
andra orterna.
JBK under semestern
Tors- och fredag vecka 27 är JBK expedition stängd.
Vi har ingen bemanning på Jbk under veckorna
29-30-31.
Sker saker inom koncernen så uppdaterar vi vår
hemsida med aktuell information.
Trevlig semester önskar
personalen på JBK.

Sommaröppet på avd 19 Östra Värmland
Avdelningen i Karlskoga har öppet vecka 26-32.
Måndag - Fredag 8.00-12.00
IF Metalls a-kassa
Telefontid vecka 27-32
Måndag-fredag 09.00-12.00

