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Nytt tryckkortsystem - Time key 
Det kommer nu att sättas ut nya tryckklockor runt om 
på verket. Det nya systemet träder i kraft i Januari 
 
Klockorna kommer att placeras i anslutning till arbets-
platserna.  
 
Vi diskuterar nu med företaget angående ett införa ett 
avtal som innebär att det finns en möjlighet att ha 
”flexarbetstid” vid skiftarbete. 
Det vi resonerar om är att man skall vara överens på 
arbetsplatsen om ett avbytarsystem på 20 minuter.  
 
Byter man av sin arbetskamrat 20 minuter före får 
denne trycka ut och lämna arbetsplatsen, kommer 
man senare får den du byter av övertid (om han/hon i 
sin tur bytt av 20 minuter före) men man måste ha full 
arbetstid (8 timmar) registrerad tid. 
 
Om avlösningen inte fungerar kan företaget säga nej 
till att använda flextid mellan skiftlagen. 

Sliphallen 
Vi kommer att få minskad slipningen vilket får som 
innebörd att en av slipmaskinerna inte längre skall 
köras i en ordinarie drift, (maskinen skall vara kvar 
och kunna användas i framtiden) det innebär att den 
inte längre kommer att bemannas och att 4 personer 
blir övertaliga. 
 

Det regelverk som används är: 

De personer som blir övertaliga kommer att i första 
hand att erbjudas jobb i den nya sorteringsstationen 
som kommer att inrättas i Norra färdigställningen  
(3 personer) klipplinjen kommer att bemanna upp med 
1 person.  

If Metall exp samhället 
Avdelningsexpeditionen i Degerfors (Medborgargatan) 
kommer att stängas från årsskiftet, därefter kommer 
sjukfonden att skötas från JBK på järnverket istället 
på samma sätt som sociala fonden fungerar idag. 
 
Fram till dess har expeditionen öppet sista  
måndagen i månaden mellan 10:00-12:00, och då är 
det öppet enbart för utbetalning på sjukfonden 
(läkarbesök, recept)  
 
Övriga ärenden hänvisas till expeditionen i Karlskoga 
på Gösta Berlingsväg 23  (bredvid Boda Borg).    
Tel-nr till avdelningen i Karlskoga är 721180. 

Flexgrupp HRP 
Företaget har nu beslutat att inrätta en flexstyrka på  
5 personer inom varmplåt.  
 

Avsikten är kommer att har som uppgift att gå in som 
ersättare vid längre sjukdomsfall och dylikt på olika 
avdelningar inom varmplåt 
 
Det gör att det finns ett behov av personal till denna 
styrka. Och det blir nyrekryteringar utifrån.  
 
Flexstyrkan kommer organisatorisk att ligga under 
personal (Kjell-Ronny).  

Sorteringsstation  
Nu kommer Norra färdigställning till användning igen 
och det är varmplåt som kommer att förlägga sin nya 
sorteringsstation dit. 
 
Det nya arbetsområdet som skall sortera plåt som 
skall in i till delnings avsnittet för att få ett jämnare 
och bättre flöde genom verksamheten. Denna station 
kommer att tillhöra Terminalen och verksamheten 
kommer att gå på dagtid med 3 personer. 

Borttagande av skattereduktionen  
Nu har regeringens första beslut kommit med syfte att 
skapa mera jobb och det är att göra det dyrare att 
vara med i facket. 
  
Målet man har är att försvaga fackföreningarna för då 
kan man pressa förhållandena på arbetsmarknaden. 
 
Reglerna har varit att man fått ett avdrag för A-kassan 
med 40 %. Och på fackavgiften 25 %.  
Från årsskiftet blir det borttaget.  
 
Det gör att en genomsnittlig Järnbruksarbetare här i 
Degerfors får en skattehöjning på 1.422 kr, men det 
skapar inga jobb. 

Förtursrätt anställning 
Alla de personer som tidigare var visstidsanställda och 
hade en förtursrätt till fast anställning har nu fått en 
fast anställning,  
Det innebär att nu har vi inga personer kvar som har 
förtursrätt eftersom listan nu är tom. 
Vi är 409 Metallare och av dem är 14 visstidsanställda  


