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Årsmötesval till JBK
Förändringar inom koncernen
Aktuellt läge
Tjänsteköp avtal
Alla medlemmar välkomna.

Boston Consulting Group
Företagsledningen inom koncernen har tagit in en
konsultfirma BCG för att effektivisera företaget.
Vi vet ej ännu hur detta kommer att slå på våra olika
produktionsorter men vi tror att det kommer att bli en
tuff vår.
De skall presentera sina förslag till åtgärder under
Feb-Mars.
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Svar
”Tändsticks kluring”
Det rätta svaret på Jbk
tävlingen där man
skulle placera
8 tändstickor så att det
bildade
2 kvadrater och
4 lika stora trianglar.
Av de rätta svaren har vi lottat ut 5 ljusstakar till nedanstående som kan komma till JBk och hämta dom.
Namn
Keskitalo Eija
Johansson Lars-Olov
Brunzell Dan
Kinnunen Jouko
Mälman Daniel

Avd
Produktion LP
Grovplåt/varma
Grovplåt/varma
Betlinjen
Bevakning

Veckovila
Veckovila innebär att du skall vara ledigt varje vecka
med minst 36 timmar på varje 7-dygns period.
REGLERNA ÄR DESSA:

Omorganisation
Företaget ändrar nu organisation genom att splittra
affärsområdet Special & Coil.

• Får man inte 36 tim ledighet träder veckovilan in
och säger att man under en 14 dagars period skall
beredas 72 tim ledighet.

Degerfors Varmplåt blir nu ett eget affärsområde med
New Castle (USA) och enheten i Willich (Tyskland)
samt Pressplate, Prefab och PSC Nordic.

• Beredas innebär att man SKALL vara ledig,
oavsett om det är arbetsskift eller ej.

Vi tycker det blir bra, att vi blir en enhet som kan bli
mer specialinriktad. Men den stora nackdel vi ser är
att vi inte har någon stor påverkan på stålverk och
våra råvarukostnader.
Personalläget
Vi är idag 431 Metallare och av dem är det 19 som är
visstidsanställda fram till slutet av Mars.
Fördelningen är just nu denna:
Enhet
PSC Nordic
Stainless
Varmplåt
Summa

Anställda
Totalt Visstids
43
71
15
317
4
431
19

Sänkt A-kasse avgift
Arbetslöshetsavgiften sänks 1 Januari, orsaken är att
många som blivit arbetslösa har förbrukat sina
A-kassedagar,
Därför har A-kassan beslutat att sänka avgiften
från 300 kr/mån till 75 kr/mån.

• Är det så att dessa 72 timmar inträffar på ordinarie
arbetstid skall man ha ledighet och ersättning som
om man jobbat.
Ett exempel
Under 7-dagars perioden har man inte fått 36 timmars
ledighet. Då ser du att på 14-dagars perioden att du
skall ha ledigt 3 av de 4 dagar som är markerade.

14-dygns period
7-dygns period
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Medlemmar och Bowling
Vi har via personalföreningen ett avtal
med bowlinghallen där anställda kan
bowla gratis i Degerfors Bowlinghall.
Det gäller Onsdagar mellan 13:00-20:00 och du
måste uppvisa passerkortet, det gäller tom maj 2011

