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Händer i företaget
Niklas Wass har beslutat att göra en rockad på platschefer i Sverige. Degerfors nya platschef blir Pål
Åström som kommer från Avesta.
Pål har 32 år i företaget, kommer från rollen som
platschef i Avesta, men har även varit platschef i Nyby
under en 7 års period. Pål är utbildad Bersgsskoleingenjör, har arbetat med kvalitet, stålverket mm.
De signaler vi fått från våra fackliga kollegor på de
andra orterna så har de bara gott att säga om Pål.

Zalaris
Zalaris hade gjort en tankevurpa i februari men har nu
rättat till detta.
Tankevurpan var att ta bort lönearten på lönebeskedet
som visade inbetald summa till FORA.
Nu är detta korrigerat och syns nu igen.

Henric Hugosson har varit tillförordnad platschef tills 7
april men går tillbaka till sin roll som
produktionschef.

IF Metall Sverige
Oro, mer stress och högre arbetsbelastning för industrins arbetare under pandemin.
Under hela coronapandemin har industriarbetare över
hela landet fortsatt att gå till sina arbetsplatser för att
upprätthålla produktionen.
Många är missnöjda med hur arbetsgivarna organiserat arbetet under pandemin. Det framgår av IF Metalls
årliga arbetsmiljöenkät, utförd av Novus.

Arbeta efter 65 år
Sjuk- och efterlevande och medlemskompletteringen
för lokala avtal inom IF Metall har slutålder 65 år.
Nu finns det möjlighet för medlemmar som vill jobba
vidare efter 65 år att själva behålla och betala för
försäkringen om de tidigare omfattas av lokalt
obligatoriskt avtal.





Gruppföreträdaren anmäler
Medlemmen kommer att få betala försäkringen
Folksam skickar inte ut något brev till de som
omfattas av lokala avtal.
Gruppföreträdaren informerar gruppen om
möjligheten att själv teckna
och betala.

Var fjärde av IF Metalls medlemmar uppger att de är
oroliga för att smittas av coronaviruset, och nära var
femte är missnöjda med hur arbetsgivaren agerat under pandemin.
Trots att vissa av IF Metalls medlemmar varit helt eller
delvis permitterade under perioder sedan i våras är
det är fler som upplevt mer stress och ökad arbetsbelastning under pandemin, än minskad.
IF Metalls arbetsmiljöundersökning utförs årligen i
syfte att undersöka hur medlemmarna ser på sin
arbetsmiljö. Årets undersökning visar på en liten men
ändå tydlig försämring på flera viktiga områden under
det senaste året. Färre har haft kontakt med sitt
skyddsombud om arbetsmiljön, och färre har haft
samtal med sin närmaste chef om arbetsmiljön under
året.

Personalföreningen
Nu har Mats bytt till sommardäck på alla våra
släpkärror.
Vi har lagt ut byggnadsställningen för bokning
igen.
Nya gallerkärran finns nu att boka.
Ledighet 1 Maj
I år inträffar valborgsmässoafton på en fredag och
första Maj på en lördag.
Samtliga är lediga utom de som arbetar kontinuerligt.

Sociala fonden
Nästa utbetalning av kvitton är planerad till

I arbetstidsschemat är det storhelg från fredag kväll
22 till lördag 22.

För kvitton som är tillhanda senast
Tisdag 20 april.

Onsdag 21 april Preliminärt.

