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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Bemanningsförhandlingar

På klubbmötet i januari informerades det om hur
förhandlingarna om de framtida bemanningsplanerna
såg ut. Och läget är hittills enligt bilden:
Avd
Sliphall
Grovplåt
Delning
Betlinjen
Terminalen
Provverkstad
Förråd
Bevakning
Media
Metall
Summa

Bemanningsplaner
Nu
2003 Diff
37
37
0
Klart
56
55
-1
Klart
68
68
0
Klart
79
78
-1
Klart
27
23
-4
Klart
11
11
0
Klart
4
2
-2
Klart
5
2
-3 Ej klar
7
2
-5 Ej klar
3
1
-2 Ej klar
297
279
-18

Det som ännu inte är klart är Media och Vakten, pga.
att det skall föras en diskussion om outsoursing av
olika delar av deras arbetsuppgifter, vilket gör att de
förhandlingarna är framskjutna.
Det gör att om vi påbörjade personalförhandlingar nu
så skulle det se ut på detta sätt:
Antalet Metallare idag är
Framtida bemanningsplaner
Övertaliga blir då preliminärt

542.
- 279.
263.

Inga personförhandlingar påbörjas ännu eftersom de är
beroende hur utfallet blir på det sociala paketet, och vi
måste klara av omställningssamtalen först. Därefter
finns det en kartbild vad alla personer vill och vi kan
påbörja förhandlingarna.
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Tidplan Nedläggning
Vi har i MBL förhandling idag fått en svag bild
över hur tidpunkten ser ut.
På Klubbmötet den 27 Feb kommer vi att visa
mera i detalj hur Engelsmännen ser på detta.
Vi kan konstatera att det som stod i börskommunikén
från sista styrelsemötet inte är helt rätt.
Där stod det att ”Dessa innebär en gradvis nedläggning av stålverket och ämnesvalsverket i Degerfors
fram till mitten av 2003”.
Mer info om detta med detaljer på klubbmötet
Kommentar bokslutet
om investeringen i Tornio
Vi brukar inom Metall inte kommentera företagets bokslut, men denna
gång kan vi inte låta bli eftersom vi
tycker att man nu informerar på ett
mycket finurligt sätt om investerings läget i Tornio.
Vi kan även konstatera att varken analytiker eller
massmedia observerat de stora kostnader som nu
skenar iväg inom företaget.
Maj 2001 = total projektkostnad 680 milj euro
Okt 2001= har ökat till 760 miljoner euro
Feb 2002 = uppskattningen är 790 miljoner euro
Deg gör att det är en ökning från 680 till 790 milj euro
och det låter inte mycket.
Men det blir ca 1100 miljoner kr .
Snacka om stor felräkningar och då endast på 8 mån
Det är tydligen inte bara Degerfors stålverks
nedläggning som man räknar fel på. .

Anställning av utbildningsgrupp
Vi för nu ett resonemang med företaget att det skall
anställas ca 25 personer så snabbt som möjligt för att
skapa en utbildningsgrupp.
Tanken är att dessa personer efter sin utbildningstid
skall upprätthålla olika befattningar inom Stainless så
att de ordinarie befattningshavarna skall kunna börja
sin utbildning inom Varmvalsad plåt.
Eftersom det kommer att ta tid att rekrytera och lära
upp dessa personer, så är det viktigt att man att
rekrytera dessa personer så fort som möjligt.

ÅRSMÖTE
JBK + SOCIALA FONDEN
Onsdagen den 27 Februari kl 17.30
Folkets hus C-sal
 Info om Tidplanen för nedläggning
 Årsmötesförhandlingar

Metall Fritid
Alla Metallare kommer nu att få en
liten broschyr tillsammans med
tidningen Dagens Arbete
Det handlade om de fritids saker som
finns ex resor-hyror-stugor mm
På vår hemsida och på intranätet
finns den informationen tillgänglig
Fritidsfonden om Inträde DIF matcher
Vi har inom fritidsfonden kommit överens att även i år
sponsra så att alla anställda på Degerfors Järnverk
kan gå in gratis på alla ordinarie hemma matcher.
För att utnyttja den förmånen så skall man använda
det nya ID kortet till inträde.
Om man inte har något ID kort ännu så tag kontakt
med Carina Arvidsson telefon 47118

