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Varsel  Preliminär uppgörelse 
Vi har nu gjort en preliminär uppgörelse angående 
det varsel som var på Metall sidan. 
Vi kommer i början av nästa vecka att träffas för att 
göra en sista avstämning och då först beräknar vi 
med att vara klara med alla varselförhandlingar. 
 
Utfall 
Vi hade ett varsel på 35 Metallare och det vi nu har 
kommit fram till är att det blir 26 personer som får 
lämna Järnverket. 
De personer som under nästa vecka kommer att få 
ett besked är de som har Las nummer 1 till 26.  
Det har inte varit några undantag från turordnings- 
reglerna 
 
Omplaceringar 
När vi nu vet vilka de 26 personer är som kommer att 
lämna företaget uppstår det vakanser på olika arbets-
områden.  
De vakanserna skall nu återbesättas av de personer 
som blivit övertaliga på grund av skiftförändringar mm  
 

Vi har haft annonser ute på dessa vakanser och där 
personer sökt i första och andra hand osv, några har 
inte sökt alls.  
 

Vi har nu placerat ut dessa personer i de vakanserna 
och där det varit flera sökande på samma jobb har 
LAS numret varit vägledande. 
 
Nästa vecka 
Företaget kommer redan nu att påbörja informationer 
till de personer som kommer att få byta avdelning och 
arbetsplats. 
De som kommer att bli uppsagda får under nästa 
vecka ett uppsägnings besked.  
Vi vet att det är 9 personer som slutar i januari nästa 
år och resten i februari. 
 

Vi är även överens med företaget att alla kommer att 
ha en återanställningsgaranti som gäller i 9 månader 
från den dagen de går hem. 
 
Omställningsgrupp 
För att ta hand och hjälpa de som blir uppsagda har 
vi med vårt omställningsavtal engagerat ett mycket 
professionellt omställningsföretag och vi kommer att 
kalla ihop alla berörda så snart det är möjligt. 

Besparingsprogram 
Koncernen har nu beslutat om ett besparingspaket på 
ca 1 miljard. 
 

Inom Degerfors orten påbörjades detta tidigare så 
detta paket är inga nya besparingar vi står inför. 
 
Besparingspaket gäller i princip alla enheter 
inom företaget och är i huvudsak dessa tre 
delar :  
 

• Sänkning av fasta kostnaderna med 10 %  
 innebär i princip att 1.000 personer skall bort 
 

• Minskade investeringar  
Investeringarna skärs ner till absolut minimum 
(endast underhåll och beviljade investeringar.)  
 

• En stram kontroll av det sysselsatta kapitalet. 
Innebär att alla lager skall minskas  
(man kan bara göra stål som kunderna vill ha ) 

     
SMACC = Litet stålverk 
Eftersom Torneå har för lite order kommer företaget 
att omedelbart att föra över alla beställningar från 
kallvalsat i Sheffield för att fylla ut kapaciteten vid 
stålverket i Torneå.  
 

Det innebär att den redan låga orderstocken vid stål-
verket i Sheffield (SMACC) gör det nödvändigt att 
omedelbart se över antalet skift på det engelska stål-
verket eftersom de levererar slabs till CPS.  
 
Viktigt för Degerfors 
Den stora frågan för oss i Degerfors är:  
Kan vi klara de extra kostnader som vi nu får med att 
SMACC:s kostnader ökar ännu mer  
De få tonnen de nu skall tillverka i sitt stålverk och 
som är dimensionerat för dubbelt så mycket stål, 
kommer att slå hårt mot oss i Degerfors. 

Cirkusnummer 
Det blir nu väldigt intressant att se hur ledningen i  
Finland kommer att hantera den här situationen  
eftersom alla i Degerfors fick reda på att man kan inte 
ha ett stålverk som Degerfors med så få ton som man 
nu  skall ha i SMACC.  
 

Vi vet nu att med detta besked har 23 av 23 möjliga 
saker som vi påstod infriats. Vi fick rätt på samtliga 
punkter, och det är inte undra på att vissa utländska 
chefer skäms över sin inkompetens. 
Tyvärr har de sådan prestige att man inte kan göra 
det rätta nämligen starta upp Degerfors Stålverk. 

Sociala fonden 
Nästa gång det är utbetalning är  30 Sept 07.00-13.00 

Fritidsfondens båtar 
Enligt reglerna som finns angående våra båtar kan de 
endast utlånas fram till 1 oktober   

Det innebär att de inte kan bokas längre. 

Fakta SMACC 
Företaget hävdade tidigare att SMACC skall tillverka 
600,000 ton och det var avgörande för att stänga  
Degerfors stålverk som bara kunde tillverka 450,000 ton.  


