
METALL JBK PÅ INTERNET ÄR    WWW.JBK.SE  Nr 14 10 September 2014 

Visstidsanställningarna 
Vi har nu 53 visstidsanställda som varit sommar-
vikarier, de har varit förlängda till 14 september. 
 

Av dessa kommer företaget att ha kvar 35 personer 
som visstidsanställda antagligen till 18 december. 
 

Vad som sker efter med de anställningarna efter de-
cember kommer det att föras diskussioner om, och 
det är beroende hur situationen då ser ut.  
Det finns olika lösningar som det resoneras om. 

Bem.planer 
Det kommer denna vecka att bli olika 
förhandlingar hur de nya bemannings-
planerna skall se ut. 
 

Som vi ser det är det tämligen rörigt och 
inga klara besked ges hur bemanningen 
skall se ut på varje avdelning. 

Varierad arbetstid LP 
Under denna vecka tillämpas varierad arbetstid 
inom valsningen på ämnesverket på grund av ett 
haveri.  
 

Det innebär att berörda personer då är lediga med 
full lön inklusive OB enligt det avtal vi har om  
varierad arbetstid. 
 

Man kommer senare lokalt på avdelningen att göra 
upp hur man skall köra extra under hösten för att ta 
igen tid.  
 

Enligt avtalet gäller då att 8 timmar arbetad tid ger 
16 timmar i tidsbanken..   

Omställningsersättning 
När man byter arbetstid är det viktigt att kontrollera att 
man får rätt ersättning. Det är gäller särskilt nu att alla 
som fått flytta på sig under sommaren kollar att de fått 
rätt ersättning. 
 

Det gäller när du på grund av företagets initiativ får 
byta arbetstid och den nya tiden inte är i det ordinarie 
schemat. 
 

Ersättningen betalas längst under en sjudygnsperiod.  
 

Vid eventuell återgång därefter till den ursprungliga 
förläggningen börjar en ny sjudygnsperiod med  
ersättning utom i det fall då arbetaren ej fullföljer  
arbetstiden 
 

Man kan aldrig ha omställning och övertid samtidigt.  

I exemplet nedan får personen som går från ordinarie  
5-skift till ett 4- skift  16 tim övertid + 32 tim 

Gåva till Leif Rosèn 
Vi gav som avskedsgåva till Leif Rosèn en tavla från 
samtliga anställda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målad av Ebbe Skoglund med en vy över Järnverket. 

Valet är långt ifrån vunnet   -Du gör skillnad!- 
 
Det är lätt att få intrycket att valet redan 
är avgjort, att det blir regeringsskifte 
med Stefan Löfven som statsminister.  
 
Men i en valrörelse kan allt hända.  
Just din insats kan vara den som  
skapar en stabil S-regering. 
 
Under åtta år har Fredrik Reinfeldt ägnat sig åt att i 
första hand sänka skatter.  Industriarbetarna har 
varit med och betalat priset. 
 
Det är nu vi har möjlighet att sätta stopp för  
nedskärningar och ökade klyftor.  

Någon ångervecka finns inte.  


