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Skärning i strängen till semestern 2004 
En ny skärstation skall byggas utanför sliphallen och 
den beräknas vara färdig till semestern nästa år. 
  
Behovet av skärning finns redan nu och i avvaktan på 
att den nya anläggningen står färdig kommer vi att  
använda strängens skärutrustning.  
 
Tanken som finns är att vi skall skära på ett 2-skift 
med ca 8 personer och att den skall bemannas av de  
som sedan kommer att få avtalspension. 
 
Det innebär att det blir skärning fram till semestern 
nästa år.  

Omställningsersättning 
Det kommer nu att ske en hel del omflyttningar av 
personer och då är det viktigt att alla kontrollerar att 
man får rätt ersättning.  
Ersättningen man är berättigad enligt vårt avtal heter 
omställningsersättning  

? Beräkningen av sjudygnsperioden inleds det dygn 
då arbetet efter det nya schemat påbörjas. 

 
? Vid upprepade förflyttningar med byte av 

scheman börjar ny sjudygnsperiod löpa först 
sedan en hel sjudygnsperiod fullföljts. 

 
? Man kan inte ha omställning och övertid samtidigt.  

 

 

REGEL 
Omställningsersättning betalas för arbetad tid som 
under en sjudygnsperiod inte sammanfaller med 
ordinarie arbetstidsschema.  

Ersättning är 13,64 kr/tim. 

 Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To 

Ord  E E E E - - F F   

Nytt   F F E E E - N N  

A Har arbetad tid 48 tim Dag 1-7 

B Ord schema tid 40 tim Dag 1-7 

C Övertid 8 tim A - B 

D Avikande tid 40 tim Dag 1-7 

E Omställnings tid 32 tim D - C 

I exemplet nedan får Personen som byter skift  
8 tim övertid + 32 tim omställning ers. 

7 dygnsperioden 
Malpåse Stålverket 

Vi räknar med att inom 2-3 veckor ha klart hur arbetet 
med organisationen ser ut angående malpåsen av 
stålverket kommer att se ut. 

Sociala fonden 
Sociala fonden är öppen för utbetalningar. 

 

Sista vardagen ojämna veckor  
kl 08.00—13.00 

 
Nästa utbetalning för kvitton är  26 September  

Bevakning LAS-lista 
Vi har en kontinuerlig bevakning över hur bemannings 
planerna och personalsituationen ser ut,  
 
När vi fastslog var strecket skulle gå hade vi lagt in en 
liten buffert, och vi stannade då på 120 personer som 
skulle få sluta.  
 
Vi kan nu konstatera att den bufferten är uppäten.  

Sista gjutningen i Stålverket 
Vi har kommit överens med företaget att när den sista 
gjutningen är på stålverket under fredagen kommer 
ingen massmedia att få närvara.  
 
Däremot har det anlitats några personer som kommer 
att dokumentera den sista gjutningen med bilder. 
 
Tanken är att det skall tas fram en minnessak till alla 
anställda från materialet av den sista gjutningen. 

Kontakta Arbetsförmedling och Metall 
Vi vet att vid månadsskiftet Sept-Okt slutar de som har 
1 månads uppsägningstid, det är 26 personer som då 
slutar på järnverket. 
 
Det är viktigt att man kontaktar Arbetsförmedling och 
Metall eftersom man har en karenstid på 5 dagar, och 
måste därför skrivas in.  
 
Vi har en bevakning på återanställningsrätten för alla 
personer 

På vår internet sida www.jbk.se kan du räkna ut mer 
om hur omställningsersättning fungerar och du kan 
även enkelt räkna själv hur det blir för din del. 

Titta under rubriken våra löner. 


