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Underhåll

I den 1:a MBL-förhandlingen som vi har
haft med företaget om övergripande frågor
och hur förhandlingarna skall bedrivas.
Redan nu så har varslet på 110 Metallare
minskat med 15 st till 95 st.
Decentraliserade förhandlingar
Under nästa vecka så kommer förhandlingarna
angående bemaningsplanerna inom Det långa
bolaget ” Dfs Stainless AB” att starta upp.
Varmplåts förhandlingar kommer antagligen att
påbörjas om några veckor. Det vi vet hittills är att
sliphallen skall tillhöra VP från den 1:a Januari.
Vi har gjort upp hur förhandlingarna skall gå till
och följande kommer att gälla.




I den första MBL informationen så har vi sett att
det kommer inom Stainlessbolaget att finnas
underhållsverkstäder det är :

Stålverkstaden

Kokillverkstaden

LP-verkstaden

Mek-El-Media verkstad
Företagets tanke är att de skall ta hand om det
löpande underhållet inom det Stainlessbolaget
( inom VP har vi ännu inte fått information)
DETEK
Avesta Sheffield kommer om ca 2 veckor att
ofentliggöra vem och hur ett centralt underhålls
bolag kommer att se ut.
Vi har från Metalls sida tagit nödvändiga
kontakter med Metall Sthlm och med det
berörda företagets fackliga organisation.

Alla gruppordförande skall tillse att en
förhandlingsgrupp bildas inom varje
avdelning.
I denna förhandlingsrupp så skall det ingå
en representant från varje flödesgrupp
inom respektive avdelning syftet är att
man skall komma överens över de olika
skiftlagen vem som kan delarna bäst inom
flödesgruppens
område,
och
som
tillsammans med resp gruppordförande
och JBK genomför förhandlingarna mot
företaget

När alla förhandlingarna på alla avdelningar är
avklarade kommer man att
se hur
övertaligheten ser ut.

FÖRSTÄRKNING METALL
Under November och December kommer
Rasmus att vara borta en hel del på koncern
uppdrag.
Därför har vi överenskommit med företaget att
Mauri Sukuvaara från Stålverket kommer att
arbeta heltid på Metall under dessa månader.

Folksams Fritidsförsäkring
Regeringen har beslutat att basbeloppet för 1996
skall vara 36 300 mot idag 35 700 kr.
Eftersom våran fritidsförsäkring är baserad på
basbeloppet så får det följande 2 konsekvenser



Att ersättningarna från försäkringsbolaget
höjs vid utbetalningar



Att avgiften per månad kommer att ändras
enligt tabellen nedan

Avser försäkrings del

Kr/mån
Idag

Kr/mån
1996

Kr/mån
Skillnad

Gruppliv / Medlem

60,50

62,50

+ 2,00

Gruppliv/ Medförsäk

49,00

46,50

- 2,50

Fritid/Medlem

25,50

26,00

+ 0,50

Fritid/Medförsäk

20,00

20,50

+ 0,50

Medlems barn

29,00

29,50

+ 0,50

De nya premierna gäller från 1 Januari och dras

