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SLUTFÖRHANDLINGARNA 
I de förhandlingarna som snart närmar sig slutet 
angående varslet så ser vi nu att det kommer att bli 
vakanser på Metall sidan   
 
Vi är överens om att i detta första läge ta in 4 från 
PTK och då konstruera ett fribrev som innebär att vid 
eventuella nya varsel inom 2 år så undantas lika 
många Metallare från uppsägning) 
 
Vi kommer under slutet av Maj att förhandla om hur 
resten av vakanserna skall lösas  
I första hand så skall erbjudande gå till de visstids 
anställda som varit anställd längst tid. 

PREMIEN STAINLESS 
 
Metall och företaget har haft förhandlingar 
angående premien inom Stainless bakgrunden är 
den att det beräknings system som är för premien 
inte fungerar och  därför har vi överenskommit att 
en ny premie för Stainless bolaget skall göras  
 
Start för den nya premien är 1 September  
Under tiden är premien fryst på nivån 1047 kr/mån 
 
Premien för ÄE och LP har under 1996 varit : 
 
      Premien för  
April Maj Juni Juli Aug   
     blir 1047 kr/mån 

Månad ÄE LP 

Januari 1140 1061 

Februari 1070 895 

Mars 840 893 

PREMIEN VARMPLÅT 
 
Inom Varmplåt fanns  en överenskommelse att man 
skall gå igenom varmplåts premie och göra en 
utvärdering av konstruktion och utfall 
 
Metall  och företaget blev överens att man skall 
arbeta fram en ny premie och under tiden frysa 
premien på de 3 sista månadernas snitt . = 1192 kr 
 
Nuvarande premiekonstruktion behålls under tiden 
och skulle det faktiska utfallet vara högre än det 
frysta nivån så skall även den delen ingå 
 
En arbetsgrupp skall ta fram ett underlag för en ny 
premie Den nya premien skall vara införd till Augusti 
månad  
Metall representanter är Göran Ahl och Bengt Göran 
Enerstad. 
 

Månad Varmplåt 

Januari 1348 

Februari 979 

Mars 1250 

FÖRHANDLINGAR LÖNER 
 
Förhandlingar sker fortfarande inom Koncernen och 
företaget angående 1996 års avtal. 
 
Tvistefrågan i förhandlingarna är tolkningen av det 
centrala avtalet där frågan är om den 1 % delen skall 
avräknas i löneglidning eller ej. 
Annars är det centrala avtalet att 2,13 skall fördelas i 
en pott vilket innebär att snittet på lönehöjningen på 
järnverket skall vara 2,13 (372 kr/mån) men det 
innebär att några får mindre och några mer. 
 
Vår målsättning från Metall att det skall vara generellt  
(lika till alla) 
 
Frågan ligger nu på de olika förbunden och de 
Centrala förhandlingar beräknas ske i början av Maj 
 
Risken finns att vi kan komma i den situationen att 
våra månadslöneavtal sägs upp och ackordslöner 
skall införas. 

KLUBBMÖTE  
 

 
TISDAG 14  Maj  

FOLKETS HUS A - SAL KL 17.30 
 
PÅ DAGORDNINGEN FINNS BL.A 

 
 Redovisning varselförhandlingarna 
 Löneavtal 1996  (om det är klart) 

1 Maj Demonstration    
kl 10.00 Samling på jannelundstorget  
kl 10.30 Avmarch 
kl 11.00 Tal av Finansminister Erik Åsbrink 


