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MBL-information Tidplan 
Alla facken på Degerfors orten har återigen begärt en 
MBL-information av den engelska ledningen för Long 
Products avvecklingsplan.  

Det vi krävt information om är detta: 
 
1. När sker nedläggningen av Degerfors Stainless?   

Det är nu mindre än 9 månader kvar till tidpunkten 
som man sa vid nedläggningsbeslutet. 
 

2. Tidplanen på överföring av tonnage från valsverket i 
Degerfors till Corus anläggningar i England, i MBL 
förhandlingarna var detta en av de enklaste delarna 
att åtgärda och vi kan konstatera att det ännu inte 
har påbörjats någon överföring av valsning.  
 

3. Tidplanen på överföring av tonnage från Stålverket 
till SMACC, vi finner det lite konstigt att man inte 
påbörjat denna del eftersom man redan hade gjort 
alla analyser i inför nedläggningsbeslutet  
 

4. Hur ser de olika skiftneddragningarna ut och när 
inträffar dom i Stålverk och Valsverk. 
 

Man har nu lovat att ge oss den här informationen i 
slutet av månaden (oktober 2002) , och företaget har 
nu kallat in samtliga fack till Stockholm för MBL-info.  

Avvecklingsförhandlingar 
De förhandlingar vi haft om olika insatser för att mildra 
effekterna av personalneddragningar som pensioner, 
starta eget, utskolning, vidareutbildning mm och som 
vi tidigare kallat verktygslådan, kommer inte att åter-
upptas förrän tidigaste i slutet av oktober.  

 

Det kommer med stor sannolikhet att bli förhandlingar 
direkt med koncernledningen.  
 

Det är samma sak som vi råkade ut för 1998 då man 
ville att vi i Metall Degerfors skulle vika oss och göra 
sämre avtal. 

Företagets kampanjbonus 
Företaget har nu lagt fram en ny ”Kampanjbonus”  
som skall gälla från 1 oktober till 31 december 2002.  
 
Bonusen mäter olika produktivitet och kvalitetsdelar 
inom kvartalet och om man når de mål som företaget 
vill, så utbetalas det pengar i januari. 
 
Företaget har gjort ett regelverk, där man bestämt att 
det som utbetalas i bonusen inte skall räknas som lön 
enligt vårt avtal.  
I de resonemang vi haft med företaget kunde vi 
snabbt konstatera att man inte var intresserade att 
göra en uppgörelse angående hur regelverk och ska-
lor skulle se ut, man ville bara köra sin egen linje.  
  
Vi har ändå från Metall valt att inte säga nej eftersom 
vill företaget ge ut pengar, får de väl göra det, men vi 
anser att regelverket och skalorna är felaktiga.  

Energi priser 
De som tidigare avtalat om el med Brukskraft, har fått 
ett nytt förslag till leverans av el  
 
Vi i metall gjorde förra året ett lokalt avtal med Bruks-
kraft för alla Metallare som arbetade på Järnverket  
de fick 1 öre billigare /kWh . 
  

Vi har i år gjort ett nytt försök att förlänga detta avtal, 
men på grund av försäljningen av Brukskraft har de 
inte fått tillåtelse att teckna nya avtal.  
LO har ett avtal med Telge Energi .  
Skillnaden som är mellan Brukskraft och Telge ser ut 
enligt tabellen nedan:  

Anledningen till att det inte finns någon fast avgift för 
LO-medlemmar på Telge Energi är  att denna avgift 
ligger i fackföreningsavgiften.  
  

Den som vill teckna sig för LO-energi kan även ta 
kontakt med JBK så hjälper vi till. 

 Brukskraft  Telge Energi 
1 års avtal 27,75 öre/kWh 26,5 öre/kWh 
2 års avtal 26,70 öre/kWh 26,1 öre/kWh 
3 års avtal 26,70 öre/kWh 25,9 öre/kWh 

Fast årsavgift  240kr 0 kr 

Sociala fonden.  
Nästa gång för utbetalning är fredag 25 oktober 

Mellan kl 08.00-14.00 
Utbetalning är alltid sista vardagen i ojämna veckor 

 

AGS ersättningen  
Den som är sjuk efter den 15:e dagen skall kontakta 
Johan Hedström för ifyllande av AGS-blankett. 

FAKTA AGS:  
AGS är den av Metalls försäkringar som ger dig en 
komplettering till sjukpenning. 
 

Från den 15:e sjukdagen, alltså samtidigt som 
försäkringskassan börjar betala sjukpenning, har du 
också rätt till ersättning från AGS. 


