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Återanställning LAS 
Vi är nu nere på nr 85 i Las-listan, (få ett fast jobb på 
järnverket).  
Det skall jämföras med utgångspunkten i augusti 2001 
som var att 293 skulle få avsked.  
 

Efter det har företaget visstidsanställts 73 personer, för 
omställning och utbildning av orten.  
När varslet slutligen utlöstes i september 2003 blev det 
resultatet 120 personer (och medräknat var då de 73) 
Nu är LAS nr 85. 
Det gör att klarar vi 13 personer ytterliggare har vi 
uppnått ett av våra delmål som var att klara av våra 
293 Metallare Mer information om detta på klubbmötet  

Rolf Jansson 1:a Maj 
På årets första Maj kommer Rolf Jansson  
att vara årets talare. Rolf är skribent på 
aftonbladet samt skrev boken  
”Stålbadet i Degerfors” 
 
Samling Medborgarplatsen 10.00  
Avmarsch till Folkets Park 10.30 
 

Metall bjuder på korv på medborgarplatsen 

Företaget ändrar Långa produkter organisation 
I olika informationer har företaget sagt att man inte har 
några problem med långa produkter i Sheffield.  
 
Men nu tar ledningen det dramatiska steget att dela 
upp långa produkter i två separata affärsenheter. 
 
Man bryter nu ut stålverket i Sheffield och ämnes vals-
verket ur dagens långa produkter. Den nya organisa-
tionen blir:  
 
Tidigare var allt an-

svar under Peter Ho-
les för hela det långa 

området.   
 
 
En farhåga vi haft inom Metall är om detta är ett första 
steg till en avveckling av produktionsområdet, efter-
som man alltid då brukar avskärma verksamheter inför 
en strukturering. Vi har nu i efterhand blivit informera-
de om skälen till denna uppdelning.  
 
För oss i Degerfors är det positivt att företaget äntligen 
försöker göra något åt situationen och de problem som 
finns, det är synnerligen viktigt att England fokuserar 
på sina problem det är en överlevnadsfråga för Deger-
fors. De nya affärsområdena innehåller: 

Olof Faxander 
Ansvarig Chef 

Roy Cook 
Ämnesdelen 

Peter Holes  
Long products  

Frågetävlingen April 
Vi har bland de rätta svaren lottat ut en JBK-jacka och 
den vanns av Andreas Wiendl på Betlinjen. 
Frågan var : Du har 12 tändstickor och de är utlagda 
enligt bilden i denna kvadrat. 

                                        

Lösningen ser ut på detta sätt 

Skillnaden av OB+skiftform 2003- OB 2004 
Från 1:a april upphör skiftformstillägget och läggs in i 
OB ersättningen.  
Det innebär att när man nu har obekväm arbetstid får 
man en högre ersättning, vilket man tidigare fick ut 
som skiftforms ersättningen på alla arbetade timmar 
Samt att det var procentberoende på vilken lön man 
har haft. I en analys över vilka konsekvenser det får är 
skillnaden enligt denna tabell. 

När man jämför måste man se över en hel tidsperiod 
och inte enstaka månader. 

Lön 2-skift 3-skift 4-skift 5-skift
16 000 464 1 261 2 869 3 264
17 000 392 1 148 2 473 2 741
18 000 320 1 035 2 078 2 219
19 000 249 921 1 682 1 696
19 586 207 855 1 450 1 390
20 000 177 808 1 287 1 173
21 000 105 695 891 651
22 000 34 581 496 128
23 000 -38 468 100 -395
24 000 -110 355 -295 -918

Löneöversyn 
Inför årets löneförhandlingar genomför vi nu en över-
syn tillsammans med alla kontaktombud  över perso-
ners löner, det gör att kontaktombuden skall ha en 
kontakt med alla för att säkerställa att man verkligen 
har rätt lön med månkunnigheter mm 

Långa produkter Ämnesdelen 
ASR valsverket Sheffield Smacc Stålverket Sheffield
FSAB valsverket (50%) Ämnesvalsverket Degerfors.
Svetsdelen Welding Avesta.


