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Vi har fått fram via Metalls förbundstyrelse 
och de som gjort avtalen vilken tidsplan 
som gäller angående Datorer till Metallare 
 
En viktig orsak till att man dröjer är att man vill få ut 
samma information till alla samtidigt eftersom det blir 
mycket rykten och spekulationer . 
Men Så här ser tidsplanen ut 

Detaljer om kostnader och vad det innehåller är  
ännu inte officiella.  

Vad händer När 
Infomatrial till Metalls avdelningar 19 Nov 
Avdelningarna lämnar synpunkter 21 Nov 
Info matrial till Medlemmarna 25 Nov 
Info på Internet Metall  28 Nov 
Jour på Metall Sthlm om Information 1 Dec 
Startande av ett 020 nummer 1 Dec 
Pressmeddelande till allmänheten 1 Dec 

Vi har sedan en 1 år en egen informations sida på 
internet där vi inom JBK har information om allt möjligt 
 
Den hemsidan är nu även tillgänglig inom Varmplåt 
informations system. 
 
Avsikten att även våra 10 grupper  på Järnverket skall 
ha egen sida för information mm. 
 
Adressen till oss på Internet är www.jbk.se 

Från Styrelsemötet förra veckan som behandlade 
strategin kan särskilt nämnas en sak som har 
betydelse för oss i Degerfors och då särskilt Degerfors 
Stainless. 
 
BAKGRUND 
Företagets tidigare beslut om Långa produkter var att 
man skall konfirmera (ge en prövotid) om det finns en 
långsiktig lönsamhet för Degerfors Stainless 
 
NULÄGE 
1 Styrelsen slog fast att Degerfors Stainless 

lönsamhet nu är konfirmerad 
 
2 Och att Långa produkter är en viktig del av Avesta 

Sheffield koncernen 
 
FRAMTIDEN 
Utveckla Degerfors Stainless  

Regeringens införande av sjuklön de första 4 veckorna har 
inneburit en osäkerhet vad som gällt angående AGS 
ersättningen när man är sjuk. 
 
Skiljenämden mellan LO-SAF har slagit fast att man får 
AGS-ersättning först efter 28 dagar. 
 
Den som är sjuk efter den 28:e dagen skall kontakta Johan 
Hedström (Huvudskyddsombudet) för ifyllande av AGS-
blankett. 

FAKTA OM AGS:  
AGS är den av Metalls försäkringar som ger 
dig en komplettering till sjukpenning 
 
Från den 28:e sjukdagen, alltså samtidigt 
som försäkringskassan börjar betala 
sjukpenning, har du också rätt till ersättning 
från fackets sjukförsäkring AGS. vilket 
motsvarar 10 % av din lön 

Metall och företaget har nu gjort ett återanställnings 
avtal som gäller för de 25 visstidsanställda som slutar 
den 5 December när 3-skiftet börjar. 
 
Det avtalet är en återanställnings garanti som innebär 
att om företaget skall anställa folk inom 6 månader så 
skall företaget anställa från de som tidigare varit 
visstidsanställda som då bli anställda igen  
och då inte som visstidsanställd  
utan man kommer då att bli fast anställd 
 

 
 

Efter diskussioner i CSK har man överenskommit 
efter rekomendationer från företagshälsovården att 
inte genomföra vaccinationer av friska människor. 


