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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton planerad till  
Onsdag 9 december Preliminärt. 
För kvitton som är tillhanda senast  
Torsdag 10 december. 

Varsel 
Bemanning 
Vi har nu färdigförhandlat den nya  
organisationen utifrån varslet. 
Bemanningen är denna 

 
 
 

 
 
 
 
 

Det gör totalt 373 bemanningsplatser.  
 

Personal 
När varslet lades var vi 403 Metallare.  
Det har sedan dess slutat två metallare, just nu är vi 
401 personer. Så varselsiffrorna har vi hittills nu  
justerats från 49 till 28. 
 

Förhandlingar 
Vi väntar på nya förhandlingar med att företaget bör 
komma med ett åtgärdspaket för att vi få ned varsel 
siffrorna. 
Samt att vi ännu inte fått en ordentlig Las lista. 
 

Det förekommer rykten om förtidspensioneringar men 
vi har ännu inte haft några som helst förhandlingar om 
detta ännu. 
Men vi avvaktar vad företaget gör. 
 

Har ni frågor eller något annat är ni välkomna att höra 
av er till oss på JBK. 

Enhet Bemanning 
 QPE               280    
 LP                 64     

 PSC Nordic                 29     
 Summa               373     

Uppsägningstider.  Vad säger lagen ! 
När det skall sägas upp personer då gäller LAS, och 
det avgörande är vilken uppsägningstid man har.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förhandlingsläget 
Alla våra förhandlingar sker i olika steg. 
 

 Förhandla om företagets förslag angående  
bemanningsplaner  

 

 Förhandla om olika alternativa lösningar . 
 

 Göra en avstämning med hur många personer 
vi är mot vad vi ska vara, förhandla om vilka 
som ska sluta. (enligt LAS) 

 

 Förhandla om vem och vilka personer som ska 
ha respektive befattning på sin avdelning. 

 

 Samtidigt med dessa punkter sker det andra 
förhandlingar. 

Bemanningsplanen 
Detta är antalet befattningar som ska är förhandlade, 
nu återstår att bemanna dessa platser.   

 

 
Företaget har i avsikt att outsourca vaktstugan. Ett  
projekt gällande vaktstugans framtid har med denna 
förhandling inletts.  
 

Företaget har lämnat oss LAS listan vid två tidigare 
tillfällen vilket vi då insett brister. Den vi nu har ser vi 
över och när vi är klara ska vi förhandla fortsättningen 
med företaget. 
 

Vi har ännu inte fått några åtgärdsprogram av  
Företaget, när vi har det återkommer vi med  
Information.  
 

Företaget skickar ut  brev till våra medlemmar, vad 
det innebär med dessa har vi inget med att göra för vi 
har inte fått någon information om detta. 
 


