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AVTALS PENSION
Vi har tagit upp diskussioner om det finns möjlighet för någon typ
av avtalspension.
Koncernen har gett yttryck för att man kan påbörja förhandlinagr
om eventuella avtalspensioneringar av personer födda 1939.
Hur det blir med personer födda 1940 har företaget hitills sagt NEJ till.
Eftersom vi ännu inte haft några förhandlingar om detta så är det för
tidigt att säga hur de går.

LAN
Vi har haft möte med Länsarbetsnämden (LAN) där resultatet
blev att det skall bildas en arbetsgrupp som består av
personer från ARBETSFÖRMEDLING – KOMMUN –
LÄNSARBETSNÄMD SAMT FACK OCH FÖRETAG.
Från Metalls sida har vi haft målsättningen att LAN skall skjuta till
medel för att kunna göra olika projekt exempelvis Utskolning ur
företag.
Det har varit ett möte i denna samrådsgrupp och vi kan mycket torrt
konstatera att man inte är intresserade från LAN att lägga in några

NYA JOBB I TROLLHÄTTAN
Inom SAAB i Trollhättan finns det önskemål att anställa
personer och eftersom de vet att det har varslats på
Degerfors orten så kommer det att ske en information från
SAAB på MÄSSEN TISDAG 24/11 KL 11.00
Vi har från Metalls sida påpekat att det vore lämligt för företaget att ta
upp förhandlingar om olika stimulanser för Avesta människor om man
hoppar på nya jobb. Ex avgångsvederlag

OBS. GRUPPLIV - LÖNEAVDRAG
Som företaget informerade i Oktober på ortsinfo så blev det inget
löneavdrag på Folksamförsäkringen på grund av ett fel.
Därför så blev det löneavdraget nu vilket innebär att det blir
dubbelt nu i November.
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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
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METALL AKTUELLT HAR DENNA GÅNG ETT ANNORLUNDA UTSEENDE OCH DET
BEROR PÅ ATT DET ÄR EN HEL DEL INFORMATION OM VAD SOM HÄNDER INOM
FÖRETAGET.
VI SKALL HÄR KORTFATTAT GE EN AKTUELL LÄGES SITUATION. OM DET ÄR
NÅGOT SOM DU FUNDERAR ÖVER KONTAKTA DIN GRUPPORDFÖRANDE ELLER
METALL .

BEMANINGSPLANER

Länsarbetsnämd Löneavdrag Gruppliv

Avtalspension

Utredningar

SAAB i Trollhättan

Visstidsanställda

JULBORD

RESULTATBONUSEN

Mitt i all bedrövelse
så bjuder företaget
alla anställda på
julbord på mässen

De Metallare som ännu inte fått
något besked från SPP, angående
resultatbonusen om vad man vill
göra med sina pengar.
Skall omedelbart ringa till SPP på
följande tel: 08-44 17 331
För den som inte gör något val så
kommer resultatbonusen att betalas i
pengar under våren 99.

8 Dec
Tis
Ons 9 Dec
Tors 10 Dec

METALL:S UTLOTTNING
AV 50 JULSKINKOR
De Metallare som vill deltaga i utlottningen av 50 st
Julskinkor (4-kilo) skall sända in arbetsnr och namn
till Metall senast Torsdagen 10 December
UTLOTTNING SKER FREDAGEN DEN 11 DECEMBER
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I de första förhandlingarna med företaget så fastställdes de befintliga
bemaningsplanerna och antal personer som är på varje avdelning.
Nedanstående visar hur det ser ut IDAG samt vad företaget vill på
respektive avdelning OBS inget är klart - förhandlingarna
Stainless

Läges situation och

UTREDNINGAR

- Vakten

I varslet som företaget har lagt så hänvisar man till olika
utredningar och de utredningar som finns är

- Mässen
- VP Underhåll

Vi har från Metall krävt att de ekonomiska kalkylerna
- Central förrådet
skall läggas upp på bordet så att vi kan se fakta innan vi
- Flöden/volymer
förhandlar om detta.

Bem plan

Personer

Råvaror
Stålverk
Strängen
Valsverk LP

7
48
27
84

7
55
30
74

Ingen förändring = 7
2-skift = 30 + 5 murare
2-skift = 20
dagtid = 3 2-skift = 18
3-skift = 21 5-skift = 10

3:e Skiftlag “ Stöd”
UH - Mek/EL

0
37

0
37

19 skall täcka Stainless
Pannan skall bort 5

VISSTIDSANSTÄLLDA
När företaget varslade på Järnverket så fanns det 20 personer
som var visstidsanställda.

Stainless övertaliga

0

4

tidigare murarförhandling

Medpool Stainless
Reserv reg
Summa

0
0
203

3
3
213

?? övertaliga enligt varsel
?? övertaliga enligt varsel
Skall bli 166 personer

Varmplåt

Bem plan Personer

Läges situation och

Grovplåt/varma
Delning
Betlinjen
UH - EL VP
UH - Mek VP

56
76
67
9
22

56
78
71
7
21

Företagets förslag 53
Företagets förslag 76
Företagets förslag 65
Utredning = inget klart
Media 8

Terminal
Centralförråd
Sliphall
Kvalitetskontroll
Reserv reg VP
Bevakning
Metall
Medpool VP
Summa

24
4
36
12
0
4
3
0
313

25
4
37
13
9
4
4
2
331

Företagets förslag 22
utredning= enligt varsel 3
Företagets förslag 36
Företagets förslag 11
?? övertaliga enligt varsel
Utredning enligt varsel 0
Företagets förslag 1
?? övertaliga enligt varsel
Skall bli 278 personer

Vi kan redan nu se att dessa utredningarna med stor
sannolikhet inte kommer vara klara före jul.

- Transport
- Packning

VP:s Bemaningsplaner kan bli klara först när dessa utredningar som man
hänvisar till i förhandlingarna bli klara

4 inom Stainless och 16 inom VP och deras sista
anställningsdag har varit olika för dessa.
Inom Stainless har nu de 4 slutat enligt tidigare uppgörelse.
VP kommer att utnyttja sin möjlighet att tidigarelägga sista arbetsdagen för
de visstidsanställda ,det innebär att de kommer att sägas upp iförtid
Vilket innebär att det uppstår ett omedelbart personalbehov redan under
januari 99,som är tänkt att komma från Stainless.

STAINLESS
Eftersom Stainless gått ner till 2-skift så finns det redan nu en
övertalighet där på grund av skiftgången.
Stainless har lånat ut 20 personer till Eriksson i Kumla fram till slutet
av November.
Det har nu kommit önskemål från Eriksson att man vill låna de
personerna ytterligare 3 veckor.
Vilka som blir övertaliga inom Stainless är ännu inte klart men företaget tar
redan nu fram de 30 sist anställda för att de skall överföras till
Varmplåt,eftersom det blir personalbrist då de visstidsanställda inom VP

