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Trivselpengar
Tidigare har kassören för avdelningen
ansökt om trivselpengar hos personalavdelningen.
Nu är det andra bestämmelser på grund av
att vilnius inte kan betala ut på samma vis.
Det som är på gång nu är att man får ansöka/lämna
kvitton till sin närmaste chef när trivselpengar ska
nyttjas.
Företaget återkommer med mer information så snart
den nya rutinen för utbetalning är klar.
Sjukfrånvaro
CSK har fattat ett beslut att när man varit sjuk mer än
4 gånger istället för tidigare sex gånger, kommer man
bli kallad till chefen.
Detta är till för att du ska kunna få hjälp, beroende på
vad som din sjukdom beror på.
Företagets tanke är att man ska fånga/hjälpa upp
tidigt (hjälpa så det inte blir en långtids sjukskrivning.
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Händer i företaget
För Långa Produkter kan man se en nedåtgående
trend på orderingång för produkterna, understödd av
tullar till USA 25% och Kina 43 %.
Dessutom har de motåtgärder med tullar och kvoter
in till Europa på Långa produkter som EU infört inte
gett den effekt man hoppats på.
Den uppgång i Nickel de sista månaden har, istället
för som brukligt ge en ökad efterfrågan, istället lett till
en osäkerhet på marknaden och därmed en minskad
efterfrågan. Man kan se en konjunkturs avmattning.
Allt detta har lett till att Långa Produkters orderbok
börjar bli mycket kort.
Inom QPE ser beläggningen bra ut. Säljprognosen
2020 ser ungefär ut som för produktionsvolymen
2019.
Rekrytering av personal sker kontinuerligt när
vakanser uppstår.
Pensionärer inom 5 år
Vi har 43 medlemmar som inom fem år kommer att
gå i pension på grund av ålder.

Rehabilitering
Om man av någon anledning är
sjukskriven så har företaget (din chef)
ett rehabiliteringsansvar emot dig och försäkringskassan.

9 av dessa arbetar inom underhållsavdelningen,
resterande i produktionen.

Det är så att han ska ha samtal med dig med fackets
närvaro om hur framtidsplanen/rehabiliteringen kan se
ut. Du bestämmer om du vill ha med fackligrepresentant, men de ska bli kallade till dessa möten.
Det är viktigt att det sköts på rätt sätt så att du som
medlem får den hjälp/rehabilitering som du behöver.
Man ska vara frisk för att arbeta.

Lön
Vi har fått en del samtal om att det förekommer
felaktigheter på lön, en del har inte fått årets
lönerevision mm.
Kontaktombuden har fått lönepapper så ni
kan gå igenom din lön för att se så du har rätt
ersättning.
Anledningen till eventuella fel har vi ingen information.
Folksam
Du kan boka en personlig sittning med
Erik Streijffert från Folksam.
Kontakta JBK expedition.

Antalet anställda fördelat på kvinnor och män ser ut
på detta vis:

IF Metalls medlemskort
LO Mervärde – förmåner och
erbjudanden för oss i IF Metall.
Gå in på LO-Mervärde och se vilka
förmåner och rabatter du har som medlem.
Det som finns är allt mellan SJ till glasögonrabatter.
Personalförening
Mattvätten och borrmaskinen är kasserade på grund
av haveri och kostnaden var för stor att laga.
Diskussioner förs om att ersätta dessa.

