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Förhandlingsläget
Pensioner.
Vi informerade på klubbmötet i Maj hur förhandlings
situationen ser ut med avtalspensioneringar. Det vi
gemensamt arbetar efter är fortfarande att göra en
avtalspension för de som är 58 år och äldre .
Det skall nu göras 2 olika utredningar med
externa experter vilket innebär att vi kan fortsätta de förhandlingarna om ca 3 veckor.

LAS-förhandlingar
Vi kommer under de närmaste veckorna att bli klara
med förhandlingar om turordning enligt LAS, vårt mål
är att skapa en preliminär lista.
Avsikten är att vi skall ge alla personer och Länsarbetsnämnden en bild över hur det ser ut
Orsaken till att vi tar fram denna preliminära LAS-lista
är att arbetsförmedlingen int e gör något om denna
LAS-lista inte finns. Även om det är personer som vill
gå på utbildningar.
Därför skall vi göra en preliminär turordningslista, vi
vet redan nu att även med en preliminär LAS-lista så
är sannolikheten stor att det sker förändringar i den
slutliga LAS listan fastställs.
Men vi anser det viktigt att personer får besked före
semestern, och att arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnd kan påbörja ett arbete.
Omställningssamtalen
Nu är nästan alla samtalen avklarade och det görs nu
en sammanställning över vilka jobb som kommer att
vara lediga och vad personer har för önskemål hur
man vill ha det i framtiden, med jobb internt/externt.
Klubbmöte
Vi kommer antagligen att ha ett extra klubbmöte före
semestern för att informera om hur den aktuella situationen ser ut med förhandlings läget och nya affärer .

Visstidsanställningar.
Vi har nu 29 visstidsanställda inom järnverket, och
avsikten är, att efter semestern så skall det anställas
ytterliggare ca 20 personer .
Det har varit diskussioner hur anställningen skall vara
under semestern för dem.
Vi är nu överens att erbjuda dem jobb under
semestern eftersom de inte har någon
semester ersättning.
Det är positivt att företaget tagit sitt ansvar och nu ger
dem jobb eftersom alternativet hade varit att få
socialbidrag eller bli arbetslös.
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Ungdomssatsning från Företaget
Trots att vi på Järnverket befinner oss i en besvärlig
personalsituation, så har vi gemensamt både fack och
företag ansett att det är viktigt för Degerfors och för
de som är bosatta här att vi måste värna om våra
ungdomar och deras framtid
Därför görs det en stor satsning med feriearbetare
och något som vi kallar för sommarbarn.
Feriearbetare
Företaget tar in 33 personer som feriearbetare
och syftet är att de skall kunna få arbetsplatspraktik från industrin som kan vara till hjälp för
en fortsatt arbetslivsutveckling.
Sommarbarn
För att bereda ungdomar under 18 år sysselsättning
och även att de får en kunskap hur det fungerar på en
tung industri, så har vi ett projekt där företaget nu har
tagit in 17 skolelever vars arbetsuppgifter kommer att
bli målning städning mm.

Fritidsfonden
Vi kan konstatera att det fungerar inte tillfredställande
hur man sköter detta med utlåning av grejor.
Problemet är att när saker går sönder bryr man sig
inte att rapportera in det, och det gör att när andra
kommer och vill låna något så står man där med en
trasig sak, och då blir man inte glad.
Tågordningen är denna
Bokningar
Du gör din bokning på intranätet
Hämtning
När du kommer till vakten för inpassering får du ett
utlåningsavtal samt nyckeln till Metallförrådet som är
mittemot Metall exp
Kontroll
När du har kontrollerat utlåningsobjektet så skall du
fylla i utlåningsavtalet som skall lämnas till vakten vid
utpasseringen tillsammans med ev nyckel
Du blir ej utsläppt om ej utlåningsavtalet är ifyllt och
undertecknat.
Återlämning
Om olyckan varit framme och utlåningsobjektet har
skadats, säg då till i vakten så att du får en
felanmälningsblankett.

Utbetalningsdag Sociala fonden
Sista gången att ta ut pengar före semestern är
21/06 kl 09 -13

