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Sociala fonden 
 

Nästa utbetalning av kvitton planerad till  
Fredag 13 november Preliminärt. 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Torsdag 12 november. 

Händer i Koncernen 
Bakgrunden till åtgärder i koncernen är: 
Jämfört med våra konkurrenter har vi för höga  
kostnader och hög skuldsättning ca 1,2 miljarder euro. 
Marknaden har försvagats på grund av Covid-19. 
Det råder stor prispress på rostfria produkter och  
orderingången är svagare än föregående år. 
Koncernen behöver förbättra sin konkurrenskraft  
genom att sänka sina kostnader. 
Koncernen har lagt ett varsel på ca 1000 tjänster 
innan 2021 slut. 
 

Varslade i Sverige är 190 stycken fördelat på : 
Avesta 95 
Nyby/ Eskilstuna 25 
Degerfors 70 (inklusive DLPs tidigare siffror.) 
 

Fördelat på tjänstemän och Metallare.  
Utmaningar som koncernen står inför är att förbättra 
vårt resultat. 
De kritiska utmaningar är: 
 Kundfokuserade åtgärder 
 Få kontroll på kostnader och sitt kapital 
 Öka försäljning  
 

De lokala förhandlingarna kommer att dra igång den 
10 november. 

Händer i Degerfors 
Företaget har tillsatt Henric Hugoson som interim / 
tillförordnad VP  Ops Degerfors fram tills att en  
ersättare är rekryterad.  
 

I dag har företaget varslat 70 personer om  
uppsägning på Degerfors Järnverket.  
 

Varslet lades ut 5 november till arbetsförmedlingen. 
 

Varseltiden för tillsvidareanställda är 4 månader. 
 

Uppsägningstiden gäller från dagen man blir uppsagd 
(den dagen du får ditt besked) inte från dagen varslet 
läggs. 
 

Först ska vi förhandla fram organisationen, eventuella 
skiftform, risk och konsekvensanalyser utifrån detta 
ska genomföras.  
 

När vi har förhandlat klart detta ska turordningslistan 
enligt LAS gås igenom och diskuteras.  
Därefter genomförs turordningsförhandling. 

Medlemsmöte 
Vi arbetar på att få till ett Medlemsmöte som är  
anpassat och genomförbart i rådande Covid pandemi. 
Försöker få till så vi kan sända det live (datamöte) 
med möjlighet till diskussion/frågeställning. 
Återkommer med information. 

Stoppa Rykten 
Vid alla stora förändringar på ett företag, uppstår det 
alltid rykten där någon har hört något från en ”säker” 
källa att saker kommer att ske. 
Vi har inom JBK den principen att så fort det finns en 
information sätter vi ut det på Metall Aktuellt. 
Om ni har några frågor eller funderingar är det bara ni 
hör av er så ska vi svara på era frågor ut efter den 
information vi har. 

Varseltider - LAS uppsägningstider  
Främjandelagen 
När företaget varslar 49 personer innebär det att alla 
är garanterade minst 4 månader anställning från den 
5 november till 5 Mars 2021.  
 

Snabba förhandlingar 
Det som kommer att ta tid är vad som finns i olika  
åtgärder för att få ned antalet. 
 

När LAS-förhandlingen är avslutad om vilka som är 
övertaliga enligt LAS-listan då börjar den personliga 
uppsägningstiden . 

Felräknat varsel 
Totalt är vi i dag 403 Metallare och företaget har  vars-
lat om att 49 metallare ska bort. 

 Tabellen nedan visar vad vi är idag  
 hur stor del som företaget varslar  
 Metallare efter varslet 
 Företagets siffror efter varslet är under budget. 
 
Vi frågar oss varför varsla 26 fler än vad som 
behövs? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Företaget ska presentera en ny organisation. 
Förhandling om hur den nya bemanningsplanerna ska 
se ut kommer att påbörjas 11 november. 
Där efter återstår LAS och förhandling kring  
övertaliga. 


