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MBL-förhandlingarna avslutade 
Under Onsdagen så avslutades förhandlingen om 
nedläggningen av Degerfors Stainless. 
Det vi under tre veckor har kämpat för är att med  
sakliga argument och fakta få koncernledningen att 
frysa det tidigare beslut man tagit 
Vi kan konstatera att det finns ingen vilja till det. 

Bolagets Kalkyl 
Företaget har valt att inte motivera beslutet utifrån ett 
strukturellt eller strategiskt resonemang.  
Beslutets huvudsakliga motiv bygger på att lönsamhe-
ten för koncernen anses vara så mycket högre om 
Degerfors läggs – med hänvisning till denna kalkyl.  
 

I kalkylen har man på ett mycket detaljerat sätt försökt 
att identifiera och beräkna alla förändringar som sker i 
bolaget fram till 2010.  
 

Man kan cyniskt säga att Degerfors Stainless  
nedläggning berodde på en excel kalkyl som olika 
engelsmän har stoppat in olika antaganden i.  
 

Bakom alla dessa antaganden har vi konstaterat att 
det inte funnits en enda analys bara att olika personer 
har intygat att de stämmer samt att det kalkylutfallet 
som kom fram visade att det var bäst att flytta Deger-
fors till England.   

Det är en horribel situation.  
 

Därför har vi stärkts i vår uppfattning att beslutet inte 
är affärsmässigt grundat.  

Vi har reserverat oss på samtliga punkter.  

Om Tystnadsplikt 
Innan alla förhandlingar startade så var vi överens att 
företaget skulle under förhandlingarnas gång 
informera oss om det kom upp någon fråga som 
skulle vara belagd med tystnadsplikt. 
 

Under alla dessa timmar var det endast en gång 
företaget informerade att detta var känslig information. 
Därför blev vi tämligen förvånade när vi genomgick 
det slutgiltiga protokollet då hade företaget krävt att 
allt materiel var belagt med tystnadsplikt. 
 

Vi har alltid haft den policyn att våra MBL-protokoll är 
offentlig handling för våra medlemmar.  
 

Vi kommer på informationsmötet att gå igenom en hel 
del av det som kommit fram i förhandlingarna.  

Vart är vi på väg ! 
Det vi nu är väldigt oroliga för, är att om resten av 
Avesta Polarit hanteras på detta sätt som man gjort i 
Degerfors frågan så kommer det inte att dröja länge 
förrän det kommer mycket stora problem inom hela 
koncernen, både på marknadssidan och med 
företagets resultat. 
Vad vi kan se så är kompetensen i dessa frågor inte 
bra för företagets bästa.  
 

Det skulle inte förvåna oss om det kommer en hel del 
olika besparingspaket inom företaget för att komma 
tillrätta med de svårigheter som det nu blir på grund 
av att man inte hanterar vårt företag på ett sunt sätt. 
 

Tyvärr blir det då de anställda som drabbas. 

Informationsmöte 
Folkets Hus Bio-salongen   

 

Tisdagen 23 Okt   kl 17.30 
 

För samtliga anställda 

Framtiden för oss 
Det har varit en del resonemang både internt och i 
massmedia om alternativ för Degerfors Stainless. 
 

Vi har självfallet en hel del olika idéer om vad som kan 
göras, men det är ännu bara på funderings stadiet. 
 

Det som nu gäller för oss är att vi skall få klart hur den 
kvarvarande varmplåt organisationen skall bli, så vi 
kan påbörja resonemangen om vilka som skall vara 
kvar, och om olika sociala paket för de som tyvärr 
måste gå.  
 

När detta är klart, först då kommer vi att starta 
resonemangen om turordningslistor mm. 
 

Det har funnits en hel del rykten om att lagen om 
anställningsskydd inte skall användas.  
 

Vi vill från Metalls sida klarlägga att LAS gäller. 

Sociala fonden  
Den Metallare som varit till tandläkare eller har haft 
kostnader för glasögon. Så är nästa utbetalningsdag  
 

Fredagen den 27 Oktober mellan 08.00-15.00 

Svar på förra Metall Aktuellts  fråga 
Rätt svar: Telge Energi 
Vi har fått in 55 rätta svar och vi har utifrån de rätta 
svaren lottat ut en flis jacka till   

45200 Agne Sjöberg på Terminalen 

Svaret skall vara insänt till JBK senast den 29/10 för 
att kunna vara med i utlottning av en ny JBK: flisjacka. 

NY fråga 
Vad är max övertids timmar man får göra per år? 


