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Organisationsförhandlingar
Vi är nu klara med organisationsförhandlingarna om
hur de framtida bemanningsplanerna skall se ut.
Tidpunkten när de skall börja gälla är ännu inte klart.
Vi har gjort upp med företaget att vi i nuläget inte skall
gå ut med den nya bemanningen av tre orsaker.
1. Detta är endast en del av alla förhandlingar och
bemanningen kan fortfarande förändras både upp
och ner.

WWW.JBK.SE
”Tipstävling” 4-frågan

Vi har under Januari en tipstävling, där vi kommer att
lotta ut en matkorg till en av de som lämnat rätt svar.
Vi lottar även ut den nya Skagernboken
bland dem 10 som lämnat rätt svar.
De första 100 personerna som sänt in ett
svar kommer att få en speciell
JBK T-shirt.

2. Det finns en samordning med PTK förhandlingarna
och därför avvaktar vi med info till de är klara.
3. Varseltalet har förändras från de 67 och vi vill inte
ge förhoppningar åt några håll.

Om man blir arbetslös hur mycket extra
1 skatt får man då enligt Alliansregeringen

Förhandlingsläget

Om man har en lön + OB på 25000 kr. Vad

3 får man i A-kassa.

Om man blir arbetslös och får A-kassa Vad

Företagets pensionsexperter kommer till järnverket
under vecka 8 - 9 för att presentera sitt pensions
erbjudande till de äldre.
Tidplan
Den tidsplan som företaget presenterat är denna
2009-01-31 Förhandlingen slutförd om ny organisation
Vecka 8-9 Information till vissa av pensionskonsult
2009-02-28 Verktygslådan med pension är klara
2009-03-02 Turordningsförhandlingar inleds
2009-03-10 Uppsägningsbrev/samtal med berörda

Andra åtgärder
Det finns inga åtgärder vad vi fått information om.
Extra pålaga
När alla varselförhandlingar är klara kommer några
medlemmar att få lämna företaget.
Nytt är att de råkar ut för en ny överraskning, för den
som blir arbetslös eller får pension får en kraftigt
ökad skatt enligt Alliansregeringens nya regler.
Exempel

Kr / Mån

Ökad skatt

20 833
25 000

1 212
1 430

x

2

14 kr

143 kr

1 430 kr

26 900 kr 16 900 kr 1 690 kr

Hur mycket utbetalas i ersättning.

4 är högsta ersättningen man kan få

Pensioner
Vi har gjort upp med företaget att när de erbjuder
äldre en pensionslösning skall man även visa hur
deras ålderspension skulle sett ut om man inte tog
företagets pensionslösning.

1

En medlem på 41 år som mister jobbet har

2 en fallskärm som kallas AGB.

Men i grunden är att man inom varmplåt kommer att
ha en 4-skift drift.

23 Januari

22 960 kr 14 960 kr 18 960 kr

14 960 kr 18 960 kr 18 960 kr

Sista inlämningsdag till JBK är Fredag 30 Januari
Arbetslöshets läget
Det besvärliga arbetsmarknadssituation fortsätter
inom avdelningens område .
Vi har under December månad haft varsel som berör
251 personer.
Det gör att under 2 månader är det ca 500 personer
som är varslade,
Men egentligen är situationen ännu mörkare eftersom
många visstidsanställda även fått sluta under dessa
2 månader.
Medlemmar Varslade
Filipstad
748
46
Läget i Dec Kristinehamn
1 325
2
inom Avd. Storfors
369
24
Degerfors
893
100
Hällefors
650
36
Ljusnarsberg
159
1
Karlskoga
2 359
42
Summa:
6 503
251
Efterlysning
De medlemmar som har haft fackliga
uppdrag i minst 25 år har rätt till
hedersmedlemskap inom IF Metall.
Den som har det eller vet någon som har 25 års
fackliga uppdrag kontakta JBK senast den
9 februari 2009.

