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Skift förändringar  4-skift 
På grund av den globala finanskrisen så påverkar den 
även marknadsläget för oss med en minskad orderin-
gång för som en konsekvens. 
 
Företaget bedömer i nuläget att konjunktursituationen 
kommer att fortsatt vara på en mycket låg nivå  därför 
har man tagit beslutet att man inom Varmplåt skall 
ändra skiftgången till 4-skift från 1 december. 
 
Inga Varsel 
I de förhandlingar som varit är det mycket klart uttalat 
att inga varsel av personal skall ske i nuläget. 
 
Istället har tagits fram ett utbildningspaket där man 
skall genomföra en bred kompetensutveckling inom 
alla våra avdelningar. 
 
Hur situationen blir i inom den närmaste framtiden om 
orderläget inte kommer att förändras till det bättre och 
utbildningarna är genomförda, då kommer det med 
stor sannolikhet att bli varsel. 
 
5:e Skiftlaget 
Eftersom detta är en tillfällig lösning med utbildning 
och att gå ned till 4-skift så är det överenskommet att 
personalen på det femte skiftlaget kommer att  
fördelas på de fyra övriga lagen.  
 
Alla personer behåller i grunden sina nuvarande  
befattningar som man har under den här tillfälliga peri-
oden, så ur ett löneperspektiv har man kvar  
samma lön som tidigare, men ingen 5 skift Ob. 

Konsekvenser av Investering 
Från den 1 December blir det olika konsekvenser på 
grund av ändringar i produktionsflödet och med de 
nya investeringar som påbörjas i Grovplåtverket.  
 
Det kommer att innebära att Delfog anläggningen 
kommer att slås igen vid årskiftet och delning av plåt 
kommer sedan att utföras i skepp 7 i P2-huset där en 
ny plasma har installerats.  
 
Personerna som har befattningar inom delfogområdet 
kommer att placeras på de olika plasmorna som finns 
både i skepp 5 och 7. 

KLUBBMÖTE 
 

Torsdagen den 27 November 
 kl 14.30   P 2- Hörsal 

 

På dagordningen bl.a 
 

⇒ Skiftneddragningarna  
⇒ Nya Löner arbetsvärdering  
⇒ Folksam expert informerar 
⇒ Övrigt aktuella frågor 

 
Alla medlemmar välkomna.   

Ersättning  
med grundlön enl 

utv.avtalet 

Kom till JBK exp 
Under den här oroliga tiden som vi har framför oss så 
kommer det att finnas mycket frågor och diskussioner 
på våra avdelningar. 
 

Passa då på att komma till oss på JBK för att få svar 
på dina funderingar, samtidigt kan du då ta med dig  
2 gåvor som vi har till alla våra medlemmar.  
 
Det är en specialtillverkad JBK vintermössa och en  
is skrapa till bilen. 

 

Ny arbetsvärdering 
Vi är nu klara med faktorjämförelsen i arbetsvärde-
ringen, lönekommittèn har gått igenom samtliga be-
fattningar och gjort en hel del förändringar. 
 
Kort  info 
• Av 92 befattningar är det förändringar på 31 
• Av 39 Flödesgrupper är det förändringar på 25  
• 10 Flödesgrupper har en ökad lönegruppsplacering 
• 1 Flödesgrupp har en minskad lönegruppsplacering 
• 4 Arbetsområden har fått en minskad Yrkesklass 
• 21 Arbetsområden har fått en Ökad Yrkesklass 
• 123 personer får en ändrad lön utifrån värderingen 
 
Under nästa vecka kommer vi att lägga ut alla nya 
förändringar på hemsidan, och på klubbmötet  
kommer vi att informera mer om hur det ser ut. 
 

Värderingarna kommer att börja gälla från 1 dec. 


