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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Skift förändringar VARMPLÅT
Företaget har informerat Metall att man har för avsikt
att förändra bemanningsplanerna inom Varmplåt
Bakgrund

Orsaken är dels 2 stora haverier under den senaste
månaden som innebär att man ligger efter
Samtidigt har orderingången ökat markant mot de
prognoser man haft.
Försiktigt 5-skift

Ledningen har beslutat att starta upp ett försiktigt
5-skift till semestern för att dels köra ikapp och för att
säkerställa att man kan leverera sina order i tid.
Vi har fått information att man har för avsikt att gå upp
i delar i sliphallen Grovplåt samt i Betlinjen.
Skiftförändringar
Sliphallen

•
•
•
•

Har behov av 3 personer,
vakanser man får är :
Slipningen och den 4
personen löser man
internt inom avdelningen
Grovplåt

Har behov av 6 personer
Vakanser man får är :

Betlinjen

Har behov av 6 personer ,
Vakanser man får är :

•
•
•
•
•
•

1 Skärare
1 Utleveranskontroll
1 Synare
1 Synare/Infraktare
1 Reglerare
1 Stegbalksvärmare
1 Inläggare
1 Synare
1 Traverförare/Västra
1 Rullugnsoperatör

• 1 Blästring/Planing
• 2 Betare
• 1 Packning/Travers
• 1 Syning/Packning
• 1 Vågen

Terminalen

Bocklastförare skall gå upp i 5-skift men det löser man
internt på avdelningen.
Personalbehov
Efter resonemang med Metall har företaget kallat in de
23 personer som blivit förflyttade till Stainless i den
tidigare övertaligheten.
Ledningen för både VP och Stainless har förklarat och
gått igenom de turbulenta turerna sedan i höstas. (se
tidigare Metall Aktuellt)

Man har även frågat dessa personer om man är
intresserade att komma tillbaka till VP.
Orsaken till detta är att vi har en överenskommelse
med företaget att om det finns ett personalbehov inom
VP så skall dessa personer tillfrågas först.
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Svar på förra Metall Aktuellts fråga
Rätt svar: Lagen heter MBL
Vi har fått in 49 rätta svar och vi har utifrån de svaren
lottat ut en flis jacka till
46106 Krister Olsson på Grovplåt
NY fråga
Vår grundlön är baserad på arbetsvärdering och
man värderar varje flödesgrupp för sig
• Hur många olika flödesgrupper finns det på
järnverket
Svaret skall vara insänt till JBK senast den 06/04 för
att kunna vara med i utlottning av en JBK: flisjacka.
Sociala fonden
Den Metallare som varit till tandläkare eller har haft
kostnader för glasögon Nästa utbetalningsdag
Fredagen den 30 Mars mellan 09.00-15.30

LP - Pensions Avtalet
På senaste lönebeskedet fanns det en information där
det stod Livs.arb.tidspremie och en summa pengar.
Frågor har dykt upp om vad det är.!
I vårt avtal finns det en premie som gjordes upp 1998.
(kallas LP = Livstids arbets tidspremie)

LP - avtalet innebär att företaget skall sätta av pengar
för alla Metallare varje år. Och betala in det till FORA
försäkring.
Du får varje år ett besked hem från FORA -försäkring
där du själv kan avgöra hur du vill placera dessa
pengar.
Avsikten är att man skall kunna använda sin LP till en
pensionsföräkring som gör att man kan sluta tidigare
ex vid 60 år.
I det nya 3-års avtalet har vi förhandlat fram att LP
skall fortsätta att öka med 0,5 % varje år
Så vid år 2003 skall företaget sätta av 3 % av din lön i
denna sk LP - pensionsförsäkring.
I exemplet nedan så visar det hur din LP växer om du
är en Metallare som har genomsnittslönen
Gäller
för ÅR
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Exempel
snitt lön
17 600
17 960
18 200
18 600
19 000
19 400

% som
avsätts
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%

Företaget
Inbetalar
1 056
2 155
3 276
4 464
5 700
6 984

Det som är på lönebesked är de 1,5 % avsättningen
som företaget gör på vad du har tjänat under år 2000

