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Ändring bemanning Ämnesverket
Under våren fick vi de första
informationerna att det skulle ske
skiftförändringar på ämnesverket.
På grund av olika händelser blev vi
överens om att vi skulle avvaktas
med förändringar till hösten.
Vi har nu genomfört förhandlingar och är överens att
vecka 40 kommer valsverket att ändra sin skiftgång.
Det gör att man på ämnesverket kommer att vara 67
personer och det blir en övertalighet på tre personer,
som man kommer att hantera helt internt.
Ändring bemanning Varmplåt
Vi har varje kvartal en ordentlig genomgång av hur
våra bemanningsplaner ser ut och hur personalläget
är på respektive avdelning.
Det har nu resulterat i att vi gjort följande förändringar
Avdelning
Råvaror
Sliphall
Centralförråd
Grovplåt/varma
Delning
Betlinjen
Terminal
Miljö
Kvalitetskontroll
Övriga
Lagstadgad ledighet
Bevakning
Metall Jbk
Medpool VP

Bemanings plan
Tidigare
Nya Skillnad
1
3
2
36
32
4
4
4
62
61
1
75
74
1
74
73
1
46
46
6
6
11
11
8
3
5
7
8
1
2
2
332
323
9

På några avdelningar har det uppstått vakanser och
istället för att ersätta vakanserna har vi gjort en
nedjustering i bemanningsplanen utan att det uppstår
en övertalighet.

Förslagsverksamheten
Arbetsgivarna inom stålbranschen har nu sagt upp
vårt centrala avtal angående förslagsverksamheten.
Enligt de signaler vi fått är Outokumpu en av de som
drivit frågan´om att säga upp avtalet. Varför ??
Både Unionen och IF Metall centralt har nu gått in och
krävt nya förhandlingar om detta.
Vi vet ännu inte hur detta kommer att påverka oss
lokalt här på järnverket
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Personalföreningen.
Gallerkärra 1 kommer att vi nu att
ta ur bruk.
Någon har knäckt rambalken så
den klarade inte besiktningen.
Det blir en för stor kostnad att laga
den. Kostnaden är nästan lika stor
som att köpa en ny kärra.
Vi har försökt att lista ut vem som har gjort detta men
inte kunnat få fram vem som är ansvarig.
Vi har därför beslutat oss för att vi gör om släpkärran
och placerar vår andra vedklyv på den.
Den lilla EU kärran som vedklyven står på idag kan vi
därför använda till cementblandaren.
Det är beklagligt att det finns medlemmar som inte
är mer rädd om personalföreningens redskap.
Nu har vi en kärra mindre att använda, för tillfället
kommer ingen ny att inköpas.
Sjukanmälan
Företaget planerar nu på att ändra om
sättet hur man skall sjukskriva sig, och
det skall tydligen börja gälla från
1 Oktober.
Man kommer inte längre att behöva ringa till vakten
utan man skall ringa ett 020 nummer istället.
Det kommer att förutsätta att man har en knapptelefon
eftersom det kommer att vara en funktion som heter
talsvar, där man skall knappa in olika koder mm.
Viktigt AGS ersättningen
Den som är sjuk efter den 15:e dagen skall kontakta
Johan Hedström för ifyllande av AGS-blankett.
FAKTA AGS:
AGS är den av IF Metalls försäkringar som ger dig
en komplettering till sjukpenning.
Från den 15:e sjukdagen, alltså samtidigt som
försäkringskassan börjar betala sjukpenning, har du
också rätt till ersättning från AGS.

Fritidsfondens båtar
Enligt reglerna som finns angående våra båtar kan
de endast utlånas mellan 15/5 – 15/10.
Det innebär den 15 oktober kommer båtarna att tas
upp för vinterunderhåll och kan då inte bokas längre.

