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Det är nu klart att det blir 4-skift inom Stålverk och
Sträng samt inom ämnesvalsverket ,vilket innebär att
de personer som har fattats vilket är totalt 25 st nu har
rekryterats.
Vi hade tidigare 7 st visstidsanställda vilket inneburit
att ytterliggare 18 nu har kommit in.
Vi har från Metall försökt via förhandlingar att få de
som fast anställda men företaget har drivit att de skall
vara visstidsanställda till den 5 December.
De nya arbetsrättslagarna ger företagen rätt att
visstidsanställa personer upp till ett år innan de
behöver göra fast anställningar,
Företaget tror att med den nya transformatorn som
kommer att installeras senare i höst så kommer det
att göra att vi kan producera lika mycket på 3-skift

Vi har kommit överens med företaget om subvention
av fotbollsbiljetter till Örebro matchen.och vi är nu
överens om att Metall och företaget delar på
kostnaden
Erbjudandet till Alla anställda ser ut enligt följande:


Alla anställda erbjuds att köpa 2 biljetter



Priset per biljett är 20 kr

Biljetterna säljs på Metalls expedition och
biljettförsäljningen startar Måndagen den 11 Augusti

Vi har vidare överenskommit att engagera
Bergsskolan i Filipstad för utbildning inom Stainless
Det har bildats en grupp tillsammans med
Bergsskolan som planerar utbildningen och där har
Metall 2 representanter med (Jörgen Johansson och
Lena Källman.
Avsikten är att i 4-skift schemat så är Fredagarna
utbildningsdag för Em-laget och det gör att det
kommer att vara samma skiftscheman inom Stainless.
De olika klubbarna har tagit fram 2 olika skiftscheman
som det just nu röstas om på de olika avdelningarna

Under hösten kommer det att startas
studiecirkelar om Lagar & Avtal på järnverket.

upp

Det innebär att man under 7 olika gånger träffas och
går igenom olika avtal som finns på järnverket och de
olika arbetsrättslagarna som finns
På cirkeln går vi även igenom hur lönesystemet är
uppbyggt , och om lönebeskedets utformning mm.
Om du är intresserad vänd dej till Franz Maretta
(Underhåll Stainless) eller till Metall 47365.

Regeringens införande av sjuklön de första 4
veckorna har inneburit en osäkerhet vad som gällt
angående AGS ersättningen när man är sjuk.
Nu är det klarlagt via skiljenämd mellan LO-SAF att
man får AGS-ersättning först efter 28 dagar.
Den som är sjuk efter den 28:e dagen skall kontakta
Johan Hedström (Huvudskyddsombudet) för ifyllande
av AGS-blankett.
FAKTA OM AGS:
AGS är den av Metalls försäkringar som ger
dig en komplettering till sjukpenning
Från den 28:e sjukdagen, alltså samtidigt som
försäkringskassan börjar betala sjukpenning,
har du också rätt till ersättning från fackets
sjukförsäkring AGS.
AGS betalar sedan ersättning t o m den 90:de

Eftersom vi inte lottade ut 20 biljetter till Trelleborgs
matchen pga semester och att tidigare biljetter inte
hämtats ut , och att vi nu subventionerar derbyt mot
Örebro så kommer vi på resterande 4 hemma
matcher att lotta ut ca 30 - 35 biljetter per match.

