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Bemanningsförhandlingar 

Bakgrund 
Under våren har vi haft olika skiftförändringar inom 
varmplåt på grund av dålig orderingång.  
Den tillfälligga övertaligheten har vi löst genom olika 
utbildningar av det skiftlag som hade störst behov av 
utbildning, vi gjorde därför inte några förändringar av 
de olika skiftlagen.  
 

Vi beslöt vidare att vi skulle utvärdera om och hur stål 
konjunkturen har förändrats nu till juni.   
Utvärdering har visat att ordersituation består inom 
Varmplåt och dessutom har Stainless tillkommit. 
De har tagit beslutet att gå till 2-skift i produktionen 
efter semester. 
 

Nuläge 
Det gör att vi nu kan konstatera att konjunkturläget 
inte har förbättrats snarare tvärtom.  
 

Företagets analys visar att övertaligheten kommer att 
finnas kvar några kvartal, vi kommer inte att klara av 
övertaligheten under hösten med enbart utbildningar. 
 

Vi kommer därför sannolikt att hamna i situationen att 
det blir folk som får lämna företaget, hur många det 
blir vet vi ännu inte. 
 

Vi har nya förhandlingar om detta efter semestern. 

Sven-Ingvars i Valsverket  
fredagen 18 november  

 

Alla anställda, erbjuds köpa subventionerade biljetter 
till Sven-Ingvars show med mat och dans.  
 

Bindande förhandsanmälan senast 30 juni.  
 

Kravet för att få köpa biljetter är att man är medlem i 
personalföreningen vid tidpunkten för evenemanget. 
 

Varje anställd får köpa max två biljetter.  
Priset är 375 kr biljetten (ordinarie pris 575 kr) och 
som betalas genom löneavdrag i december.  
 

Företaget och personalföreningen har gemensamt 
bidragit till att göra detta erbjudande möjligt. 

OBS  30 juni sista dagen. 

Nya skiftlags sammansättningar 
Vi kommer redan nu att förhandla om skiftlagens  
sammansättning utifrån dessa principer: 

Sammansättningarna  av de olika skiftlagen kommer 
att ge både vakanser och övertalighet, avsikten är att 
de övertaliga skall söka dessa vakanser. 
 

Mer information kommer efter semestern. 

Skall lämna företaget
Övertalighet inom Järnverket och personal 
skall lämna företaget  (exempel varsel)

Gäller följande:
LAS kortast totala anställningstid inom hela 
företaget ,även tidigare anställningar inom 
koncern (vid lika kompetens )

Omplacering av befintlig personal inom 
respektive avdelningar (ex varselförhandling)

Gäller följande:
Omplacering sker för den personen som har 
kortast totala anställningstid

Sociala fonden  
Nästa gång att ta ut pengar från Sociala fonden blir 

Fredagen den 19 augusti kl 07.00-13.00 

Metall Avd 9 öppet under Semestern 
Öppettider på Avd 9 expedition under semestern  är 

Onsdagar 09.00—12.00 
 

Det gäller under tiden 27/06—14/08  
Telefon är 0586-721180 

 
Trevlig Sommar 
Eftersom detta är sista Metallaktuellt 
före semestern så vill vi passa på att 
önska alla en skön semester. 
 

 

Du är Försäkrad av JBK  
under semestern 

Är det så att du råkar ut för en olycka eller skadar dig 
på något sätt under semestern så glöm inte att den 
Fritidsförsäkring vi har inom Metall JBK gäller all fritid 
således även under din semester. 
 

Om du skulle råka ut för en skada, spar alla kvitton för 
olika utlägg du haft och kontakta sedan Johan efter 
semestern så att du får ut ersättning från försäkringen. 
Tänk även på att du nu har en Hemförsäkring via JBK 


