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Förhandlingsläget 
Vi har genomfört preliminära förhandlingar om vilka 
personer som kommer att bli övertaliga när det blir en 
nedläggning av Degerfors Stainless. 
Vi är överens om att övertaligheten är 226 personer 
just nu.  
 

Hur har förhandlingarna gått 

Från Metalls sida känns det positivt att vi tillsammans 
med företaget lyckats i de olika personförhandlingarna 
genom att det finns inga undantag i förhandlingarna.  
I den sökprocess som varit där personer på Stainless 
sökt jobb till HRP, har vi kunnat placerat personerna i 
stor utsträckning efter de olika önskemål som funnits.  
Så snart det materialet är avstämt och kontrollerat 
kommer vi tillsammans att gå ut med information om 
vilket jobb som man har fått. Vi räknar med att det är 
klart om ca 1-2 veckor.  
  
När blir det uppsägningar 
Vi kan se att av dessa 226 personer så är det korta 
uppsägningstider (mellan 1-4 månader) på många av  
dessa personer.  
Eftersom uppsägningarna kommer att ske i omgångar 
från mars till hösten så är det viktigt att alla får reda 
på hur man ligger till redan nu.  
Sannolikt kommer den första uppsägnings omgången 
att ske i mars beroende på skiftförändringarna.  
 
Visstidsanställda 
Idag har vi 54 visstidsanställda (16 HRP och 38 St) , 
och enligt deras avtal är deras sista anställningsdag 
den sista mars. Enligt Metalls tolkning av lagen så  
innebär det att företaget inte kan säga upp dessa  
personer i förtid. 
Om företaget vill varsla personer tidigare än 31/03 så 
kan vi få det fenomenet att det blir tillsvidaranställda 
och inte visstidsanställda som får gå först. 
 
Bemaningsplaner 
I det framtagna numerären på 226 har det ännu inte 
tagits någon hänsyn till någon bemanningsökning på 
grund av Thyssen/krupp HRP, samt några affärsidéer 

ÅRS -MÖTE 
Tisdagen den 27  Februari  
kl 17.30 Folkets hus A-sal 

 

På dagordningen bl.a 
? Sedvanliga Årsmötes förhandlingar 
? Om Sociala fonden  
Alla medlemmar välkomna .   

 
 
På nomineringsmötet blev det följande nomineringar 
till JBK:s Klubbstyrelse 

Nomineras Nominerade Avdelning 
1 Kassör Franz Maretta LP 
3 Ledamöter Gunilla Sundholm 

Per Olow Linder 
Bengt Göran Enerstad 
Lars Bolinder 

Bevakningen 
LP 
Terminalen 
Klipplinjen 

   
2 Suppleanter Peter Lundin 

Anna Åkesson 
Stålverket 
Varmplåt 

2 Revisorer Kent Sandelin 
Annelie Sjöberg 

Betlinjen 
Klipplinjen 

2 Rev.Suppl Herbert Wasserfaller 
Laila Wunder 

Stålverket 
Betlinjen 

Vår Sjukförsäkring 
På klubbmötet togs beslutet att vi skall fortsätta med 
vår sjukförsäkring för alla Metallare trots att vi fått en 
mycket kraftig premiehöjning. 
 

Sjukförsäkringen innebär detta: 
? JBK :s försäkring gäller efter 91:a sjukdagen. 
? JBK betalar premien till Folksam varje månad 
? När du blir långtidssjuk kontaktar JBK  Folksam 
? Du får ut en skattefri månadsersättning 

 

Exempel om du tjänar 19.000 kr/mån 

Vi har på vår hemsida www.jbk.se gjort en räknare där 
du själv lätt kan räkna ut vad det innebär för dig om du 
blir sjuk. 

+ Skattefri ersättning

Marknadssituationen inom HRP 
Vi har fått en första facklig information att det kommer 
att ske mindre skiftförändringar inom HRP på grund 
av den nu rådande marknadssituationen.  
 
Vi kommer att starta upp dessa förhandlingar under 
dagen.  
Hur stora dessa personalneddragningar blir har vi i 
nuläget ingen aning om. 
Vi återkommer med information när vi vet mer 

JBK 772          772             
Metall 502             
Summa 772          1 274          
Motsvarar ca % 80% 88% 96% 93%

Dag 2-14 Dag 15-90 Dag 91-360 Dag 361-720
Sjuklön 15 200    
F-kassa 15 200    15 200     15 200        
AGS 1 520      1 520       
Summa -           16 720    16 720     15 200        

80% 88% 88% 80%


