Nr 11

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

B EMANNINGSFÖRHANDLINGAR
Vi har nu haft förhandlingar om våra
bemanningsplaner, det gäller både
för Ämnesvalsverket och varmplåt.
LP
I ämnesvalsverket som blir en egen enhet, är vi nu
överens att vår bemanning skall vara 44 Metallare.
I nuläget är vi 87 Metallare men det är vid dagens
produktion på ca 90.000 ton.
När vi skall nå de planerade 50.000 tonnen som
motsvarar bemanningen på 44 personer kan vi i
nuläget ännu inte ge någon information om.
Varmplåt
Vi har haft förhandlingar om bemanningsplanerna
inom HRP, som innebär en ökning ( se nedan).
Nya bemaningsplanerna
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LP
44
Terminal
27
Sliphallen
38
Provverkstad
11
Grovplåt
58
Media
7
Klipplinjen
77
Skrothantering
1
Betlinjen
62
Bevakning
6
Neutralisering
27
Metall
1
Förrådet
2
Summa
361
Utanför bemanningsplan
Vi har även haft de första resonemangen angående
vilka personer som idag är långtidsfrånvarande enligt
lag och vilka som är utanför bemanningsplanerna.
Det innebär att dessa personer ligger utanför de 361
enligt ovan.

ANNONSERING
Vi är nu 558 Metallare, vi vet att den
siffran kommer att förändras under de
närmaste tiden.
Med anledning av ökningen av bemanningsplanerna
förändras situationen med att fler personer kommer
att bli kvar. Det innebär att jobb som tidigare skulle bli
lediga inte längre blir tillgängliga.
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AVTALSPENSIONERINGAR
Vi är nu klara angående avtalspensioneringar för
personer födda 1942-1945.
Alla berörda personer har nu fått ett erbjudande från
företaget om avtalspension.
Huvudprincipen är födda 42-44 sägs upp 30/06 och
går hem 31/12 i år, och att åldersgruppen 45 sägs
upp vid årskiftet och går hem till semestern 2004.
(de har 6 månaders uppsägningstid)
Andra tidpunkter för hemgång kan förekomma.
UPPSÄGNINGAR
I början av augusti räknar vi med att veta hur många
som kommer att sägas upp.
Då vet vi hur antalet avtalspensionärer ser ut, och hur
den naturliga avgången har utfallit, samt vilka som är
utanför bemanning och de som är lagstadgade lediga.
Det innebär att en aktuell varsellista och vilket
Las nr man har kan vi ge först efter semestern.
Enligt vad vi erfar är företagets avsikt att under
augusti kommer man att lägga varsel om uppsägning.

FRÅGETÄVLING JUNI
Vi har fått in 215 svar och av dessa var det 97 som
svarat rätt, lösningen hade 2 olika möjligheter det var
Grovplåt och Terminal.
Lösningen finns på vår jbk webbsida.
Vinnare av cykel blev:
Johansson Urban Stålverk
Lybeck Lars
Stålverk
Åkesson Anna
Varmplåt
Bergström Marcus Delning

Sociala fonden
Nästa gång Sociala fonden kommer att
vara öppen är Fredagen den 4 Juni
mellan 08.00 -14.00

Trevlig Sommar
Det gör att personer som tidigare fått ett besked om
vilket jobb man har tilldelats ,troligtvis kommer att
ändras.
Därför är vi överens med företaget att efter semestern
så skall det annonseras vilka jobb som blir lediga, och
vilka personer som blir berörda.
Vår webbsida uppdateras även under sommaren
om det händer viktiga saker som berör oss.

JBK expedition på järnverket är bemannad under hela
semestern.
Metall avd 9 på samhället är öppen veckorna 26-32
under måndagar 9-12
Eftersom detta är sista Metall Aktuellt före
semestern vill vi
önska alla en skön semester.

