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Avtal om deltidspension på SSAB  
Metall och SSAB i Oxelösund har nu gjort en lokal 
uppgörelse om deltidspension för stålarbetare som är 
äldre än 62 år.  
 
Överenskommelsen innebär att en anställd kan gå ner 
till halvtid, men ändå behålla en ersättning på 70 pro-
cent av sin förlorade inkomst 
Det nu första tecknade delpensionsavtalet, inom stålin-
dustrin är nu klart. 
Vi har inom vår koncern påbörjat förhandlingar om det-
ta men vi har avvaktat de vidare resonemangen till 
SSAB är klara. Vi kan i nuläget konstatera att den här 
frågan inte har den högsta prioriteringen hos oss i 
Degerfors på grund av den personalsituation vi har. 

Visstidsanställningarna 
Idag finns det 49 st visstidsanställda på Järnverket. 
Av dessa finns 33 på Stainless och 16 på Varmplåt.  
  

Varmplåt har nu aviserat att man inte kommer att  
förlänga anställningen för 11 av dessa personer.  
En förlängning kommer däremot att ske för de fyra  
som finns på Terminalen samt den person som är i 
provverkstaden. Förlängningen för de fyra bedöms 
vara 2 månader (April och Maj).  
Beträffande personen på provverkstaden blir han  
tillsvidareanställd inom aktuell period.  
 

Av Stainless 33 visstidsanställda vet vi idag att minst 
två inte kommer att erbjudas någon förlängning   
De övriga 31 visstidsanställda förlängs längst t.o.m 
semesterstoppet, men med klausulen om företaget 
måste säga upp dem tidigare, gäller det en månads 
uppsägningstid för dessa personer.  
 

Av de visstidsanställda inom Stainless som anställdes 
före semester 2002 och som nu tackar ja till en  
förlängning erbjuds nu en tillsvidareanställning.  

3 – skift i metallurgin 
Under veckan har företaget och Metall förhandlat om 
nedgång till 3 -skift i metallurgin, Skiftnedgången sker 
vecka 12 (17 mars).  
Vi har även förhandlat antalet befattningar per skiftlag.  
Eftersom ett 3-skift innebär att alla arbetar 5 skift varje 
vecka, så blir det svårt att täcka upp frånvaro via  
övertidsarbete, har vi enats om att ytterligare en  
person skall ingå i bemanningen i flödesgrupperna 
Ugnen, CLU på Stålverket och Gjutning och Skärning 
på Strängen. 
   

Hur de nya skiftlagssammansättningarna skall se ut 
löses lokalt i förhandlingar inom varje avdelning.  
 

Konsekvensen av skiftnedgången blir att det uppstår 
en övertalighet på 16 personer inom metallurgin och 
den övertaligheten kommer att överflyttas till Varmplåt 
för att där börja sin upplärning på sin nya befattning.  
 

Även detta startar vecka 12. Företaget kommer med 
omedelbar verkan att personligen informera de  
berörda personerna som skall till Varmplåt . 

ÅRS -MÖTE 
Torsdagen den 27  Februari  
kl 17.30 Folkets hus A-sal 

 

På dagordningen bl.a 
? Sedvanliga Årsmötes förhandlingar 
? Om Sociala fonden  

Alla medlemmar välkomna .   

Frågetävling  
Vi har grundfilosofin inom klubben att får vi överskott i 
förhandlingar med företaget skall det komma våra 
medlemmarna till nytta istället för att bygga upp ett 
kapital för JBK-klubben.  
 

Vi har nu inom klubbstyrelsen beslutat att vi under 
året skall göra frågetävlingar med olika kunskapsfrå-
gor, och att vi då skall lotta ut bra vinster. 
 

Orsaken till att vi satsar på detta är att vi inte kommer 
att ha någon sommarpresent till alla i år, samt att vi 
anser att det kan vara bra ur kunskapssynpunkt. 
 
Tanken är att vi varje månad konstruerar en frågetäv-
ling med ca 5 frågor och som alla Metallare som vill 
deltaga kan besvara.  
Bland de rätta svaren kommer vi då att lotta ut cyklar.  
 
Med början av Mars fram till semestern kommer vi att 
varje månad att lotta ut 4 cyklar vid varje tillfälle.  
Efter semestern blir det ett färre antal per månad. 
 
Lotteri vinsten är cyklar från Kronan, och för att under-
lätta alla praktiska delar så har vi valt att det skall vara 
svarta damcyklar som är tre-växlade.  
Alla cyklar har en specialdesignad JBK skylt som är 
unik i Sverige.  
 

Vi återkommer  
nästa vecka med den 
första frågetävlingen 

på ett speciellt  
infoblad 

Sociala fonden.  
Nästa gång för utbetalning är fredag 28 februari Mellan 

kl 08.00-14.00 


