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4-skift i Degerfors Stainless

MBL– förhandlingar i Oktober

Vi har fått en MBL-information om att företaget har för
avsikt gå ned till 4-skift inom Metallurgin
5-skiftet upphör fredag den 12 oktober och 4 skiftet
börjar då med en ledig helg.

Vi har nu kommit överens att den första förhandlingen
om nedläggnings beslutet skall ske den 2 oktober i
Stockholm.

Skiftlags sammansättningar och schema kommer att
förhandlas lokalt mellan gruppordförande och resp
avdchef, målet är att de skall vara klara till 28 / 09.
Orsaken till denna skiftnedgång är enligt
företaget en plötslig minskad orderingång
och att därför kommer produktionen inom
metallurgin att anpassas till den nya
marknadsförutsättningen som nu är.
I MBL-förhandlingarna så beslöts att inga personer blir
friställda på grund av denna skiftnedgång.
De personer som kommer att bli övertaliga kommer
att beredas plats inom andra produktionsavsnitt på
orten, samt att klara av olika interna utbildningsbehov.
Projekt om flyttning till Finland
Vi har påbörjat ett projekt som innebär att vi skall
undersöka möjligheter för personer som skulle kunna
tänka sig att börja i Tornio.
Projektet innebär att tre finländska medarbetare både
från Metall och PTK som idag jobbar inom Degerfors
Stainless kommer att resa till Tornio.
Avsikten är att få en bild av vilka jobb som finns vid
AvestaPolarits anläggningar, och hur den övriga
arbetsmarknaden ser ut, samt hur boende och
skolutbudet är både i Tornio och i Haparanda.
Syftet är att därefter på ett möte här i Degerfors
kunna presentera för de som är intresserade vilka
möjligheter som kommer att finnas.
En förhoppning som finns är att om ett antal
medarbetare från Degerfors skall då kunna
erbjudas en anställning i Tornioverket.
Vi kommer då att ha en förhandling om
olika ekonomiska medel för att underlätta
den situationen för de personerna.
Frågetävling
Vi har ett antal JBK flisjackor kvar som vi lottar ut till
Metallare som svarar rätt på denna fråga.
Fråga
Vilket datum utkom Metall Aktuellt nr 3 i år?

Svaret skall vara insänt till JBK senast den 05/10 för
att kunna vara med i utlottning av en ny JBK: flisjacka.

Våra konsulter är nu färdiga med arbetet
med företagets bakgrunds material och vår
bedömning från Metall är att förhandlingarna inte kommer att vara avklarade då .
Eftersom vi ännu inte mött företaget i några
förhandlingarna ännu så kan vi i detta läge inte
informera vad konsulterna kommit fram till.
Bakgrunden till att vi begärt fram detta bakgrunds
material var att vi hela tiden sagt att beslutet inte
grundar sig på affärsmässiga skäl.
Förhandlingar om olika åtgärdspaket
I de övriga förhandlings delarna har INGET hänt.
Företaget har ännu inte presenterat någon bild över
hur det framtida varmplåt skall se ut.
Förhoppningsvis någon gång under de närmaste
veckorna kommer företaget att presentera ett första
underlag.
Övriga förhandlingar om pensionering, utskolning mm
vill företaget inte göra i detta läge, de har sagt att man
vill avvakta förhandlingarna om nedläggningsbeslutet
först.
Våra båtar
Stora Familjebåten
På grund av att det är en hel del reparationer som nu
måste göras på båten och som är av karaktären att
det kommer att ta lång tid, så har vi nu beslutat att ta
upp den för vinterservice. Vi beräknar att den kommer
att kunna lånas igen till våren.
Småbåtarna .
De 2 Busterbåtarna vid Mässen har nu tagits upp och
kommer inte att vara tillgängliga för utlåning mer i år.
Orsak är att trycktankarna är stulna och det
har varit kraftig skadegörelse, vilket inneburit
att båtarna nu måste in på reparation.
Om någon har sett något anmärkningsvärt kontakta
Metall eller Polisen.
Sociala fonden
Den Metallare som varit till tandläkare eller har haft
kostnader för glasögon. Så är nästa utbetalningsdag
Fredagen den 28 September mellan 08.00-15.00

