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Viktigt om Rehab utredningar 
I vårt centrala avtal  inom stålindustrin är man över-
ens att rehabilitering av sjuka är viktig för både före-
tag och alla anställda.  
Enligt lagen skall det skall göras en rehabutredning : 

Varför utredning 
En rehabiliteringsutredning görs för att underlätta en 
återgång i arbete och undvika korttidssjukskrivningar.  
 

Det är viktigt att komma fram till de verkliga orsakerna 
till att medarbetaren blivit sjuk eller är frånvarande. 
Annars är risken stor att enbart symptomen angrips.  

Det handlar mycket om att anpassa arbetsuppgifter 
och arbetsplatsen för personen.  
Om företaget inte kan/vill  göra nödvändiga åtgärder  
handlar det många gånger om att du omplaceras , 
eller att du får sluta på grund av personliga skäl.  

Vi har begärt att vi skall ha ett avtal där Metall blir  
informerad och kallad så fort en utredning skall göras. 
Orsaken är att vi i god tid kan gå igenom situationen 
med vår Metallare.  
Idag ligger ansvaret på att individen själv tar kontakt 
med Metall, vilket ofta sker alldeles för sent.  
 
Företaget har hittills svarat NEJ till ett avtal om detta. 
Därför har vi nu begärt ytterliggare förhandlingar för 
att få till stånd ett avtal. 
  

Vår uppmaning under tiden är:  
 

När du blir kallad till en rehabutredning,  
säg då till att Metall skall vara med. 

Fakta rehabutredning  
Utredningen görs av Personalavdelningen, och din chef samt 
Företagshälsovården.  
Du blir då kallad till ett möte med dessa och de går igenom din 
situation, och kommer fram till olika lösningar på din situation. 

1 Om man varit borta på grund av sjukdom i 4 veckor 

2 Om man har haft upprepad korttidsfrånvaro (6 ggr/år)  

3 Den sjuke själv vill att det skall göras en utredning.  

Viktigt med lönerna och ditt lönebesked 
Det är viktigt att man har en egenkontroll över hur man 
har jobbat med antalet timmar och vilken frånvaro man 
har haft, och själv stämmer av mot lönebeskedet. 
 
Under många år har allt detta med löner fungerat bra 
på järnverket, Vi har haft otroligt lite fel.  
Vi anser att Företaget nu har rationaliserat för hårt på 
löneavdelning och att deras bemanningen är minimal, 
och att det därför har blivit en hel del fel. 
Vi kommer nu att begära förhandlingar om detta efter-
som det är viktigt att de anställda får rätt lön.  
 
OBS. Folksam avdraget har inte dragits för Januari 
därför blir det ett dubbelavdrag nästa månad 

Metall SM Bowling 
Metall-SM i bowling genomförs i år i Ljungby 
Bowlinghall under tiden 23 mars -22 Maj. 
 
Vi har från järnverket varje år varit med och 
sponsrat ett lag, om det finns intresserade skall man 
höra av sig till Metall JBK. 
Anmälningsblanketter starttider, samt förslag till olika 
övernattningsmöjligheter finns på avd 9 tel 72 11 80. 

Varmplåts huvudsemester 
Förhandlingarna är nu klara när Varmplåts semester 
skall vara och den infaller veckorna 29 – 32. 
Företaget har signalerat att om det finns behov på 
Provverkstaden eller Terminalen så kommer man att 
lösa detta lokalt. 
Man har informerat att man har för avsikt att köra 
verksamheten helgen före och helgen efter semester-
stoppet. Och detta sker på övertid.  

Fakta ruta  
Enligt semesterlagen skall företaget lägga ut sin 
huvudsemester mellan juni  och Augusti. 
Kravet som finns är att det skall vara 4 veckors  
sammanhängande semester. 
Man har laglig rätt att vara ledig helgen före och helgen 
efter semesterledigheten. 

ÅRS MÖTE 
Måndagen den 21 Februari  
Folket hus C-sal kl 17.30 

 
På dagordningen  
 - Årsmötesförhandlingar 
 - Aktuell lägesinformation  
 - Införande av hemförsäkring  
 - Läget i Sociala fonden  

Hemförsäkring 
Vi för nu ett resonemang med Folksam om inrättande 
av en kollektiv hemförsäkring. Det skall presenteras 
och tas beslut på årsmötet om detta.  

Alla medlemmar är välkomna 
Alla deltagare får även 2 biljetter till en  

mycket speciell pubkväll som sker under våren  


