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Eftersom den bilden är lite svårläst så vill vi förtydliga 
hur varslet är fördelat: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Detaljer om de 139 jobben och vad företaget 
egentligen vill  ansåg man inte vara viktigt att informera 
om vid detta tillfälle. 
Företaget kommer vid det första förhandlingstillfället 
som är 11 Nov att lämna mer information. 
Men man berättade om följande viljeinriktningar: 

 
 

Stainless 47 st 

Varmplåt 50 st 

Heltid Metall 3 st 

Metall   100 st 

PTK  31 st 

Hotell& Resturang 8 st 

VARMPLÅT 

 Ytterliggare slimma inom produktionen 

 Rullugnsprojektet integreras i produktionen 

 Funktioner som ej direkt har med 
kärnverksamheten att göra skall man 

STAINLESS 

 Skiftnedgång inom Metallurgi / Valsverk  

 Anpassning av underhåll / Service på 
grund av skiftnedgångar 

Org VP St Tot VP St Tot 

PTK 99 59 158 71 57 128 

Metall 327 221 548 277 166 443 

Fack   4   1 

Hk. PTK   1   0 

Totalt 426 280 711 348 223 572 

Företaget varslade den 3 Nov 139 anställda på 
Järnverket om uppsägning.  
Den totalbild man redovisade på MBL-
informationen var följande : 

Dagens Läge Det nya Läget 

VÅR KOMMENTAR OM STAINLESS 
Orderingången för Stainless har minskat dramatiskt. 
  
För att möta marknaden så går Metallurgin och 
Valsverk ned till 2-skift, samt att man skall införa ett 
extra skiftlag för hela Stainless och anpassa UH och 
service till den situationen.  
Vi anser att det är försvarbart och förståligt. 
För oss är det viktigt att vi klarar av den situation vi 
just nu befinner oss i.  
Vi vet att efter nedgång så kommer alltid uppgång.  

VÅR KOMMENTAR OM VARMPLÅT 

 Ingen försämring på marknaden 

 Inga skiftnedgångar  

Stora förseningar  

VP övertar 15-20 tusen ton från Sheffield 
 
Ändå skall man ta bort 50 personer men VAR ? 
 
Vi har frågat !  
På MBL-informationen framkom att UH skall läggas ut 
externt. 
Vi ifrågasätter ledningens ärlighet, eftersom företaget  
tillsammans med de anställda startade en underhålls 
utredning för 1 vecka sedan. (se tidigare Metall Aktuellt) 
Syftet var att man skulle hitta en bra lösning för hur 
UH skall bedrivas inom VP  och utredningen skall 
lämna sitt förslag i slutet av Nov. 
 
Men även om man för över allt UH till externa företag 
så är det en bra bit kvar till 50 st. 
 
Och därför vill VP se över kompetensen för 
Metallarna och kolla vilka som klarar företagets krav.  
 
Och se över de personer som är frånvarande tex: iga 

METALL 
Företaget varslade att  Metall skall minska från 4 till 1  
Idag är det: 

Inte att undra på varför företaget vill ta bort Metall 
Självfallet är vi ett hinder för ledningen, de kan idag 

inte göra vad de vill fast de försöker hela tiden. 

Rasmus  60 % inom Koncernen / Förhandlingar 

Ejlif Förhandlingar / Avtal 

Lena Ersätter Rasmus/Sociala frågor/ Information 

Johan HSK omb / Försäkringar/arbetsskador 


