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Som vi tidigare informerat om i Metall aktuellt så 
skall förhandlingarna ske i olika steg. och läget 
är följande: 

Dagarbets tiden 96 
Dagarbetstiden för 1996 är 8,0 timmar  
Och i förhandlingarna fick vi slutligen igenom att 
dagarbetarna får en kompesation på 10 timmars 
kompledighet 
 
Frågan om när Semestern skall infalla har 
företaget ännu inte bestämt hur de vill ha det.  

 
LÅNGA +ÄE 

 
Bolaget skall ha ett 
eget mek/el underhåll 
på ca 50 Metallare.  
Och det skall finnas 3 
olika verkstäder med 
ca 32 Metallare och 
det är: 
 Stålverket 
 Strängen 
 Ämnesverket 

VARMPLÅT 
 
VP skall ha ett eget 
mek/el underhåll på 
ca 30 Metallare.  
Det skall inom 
enheten finnas 3 
olika verkstäder och 
det är: 
 Grovplåt 
 Betlinjen 
 Klipplinjen 

ABB industriunderhåll AB 
 
De vill ha ett underhåll på ca 50 Metallare.  
Deras inriktning är att de kommer att ha 
följande verkstäder: 
Mek & El            Maskinverkst        Truckverkst         

Ny Plåt verkst          Hydralikverkst 

NR Skall ske Har hänt 

1 Företaget skall utse chefer 
och ledningar 

Klart inom ÄE +LP 
½ klart inom VP 

2 Förhandla om ”nakna” 
bem planer vilket innebär : 
* Alla friska 
* Ingen övertid 
* Vid vissa volymer 
* Investeringar gjorda 

Klart inom  
* Råvaror  
* Stålverk  
* Sträng 
* Ämnesverk 
* Mek verskstaden 
* Truck verkstaden 
* Hydralik verkstaden 

3 Göra funktions 
beskrivningar på alla 
befattningar 

Klart inom  
* Strängen 

4 Förhandla om alla de 
gemensamma funktioner 
inom företaget  

Inga förhandlingar 
har skett 

5 Se till att den ”nakna” 
bemanningen bli klädd 
och fylls med  
* Sjukfrånvaro  
* Utbildnings grupper  
* Gråzoner mm 

 
Inga förhandlingar 
har skett 

6 Grund bemaning ställt mot 
varslet för att förhandla 
om  
Förtidspensioner 
Utskolningar 
Avgångsvederlag mm 

 
Inga förhandlingar 
har skett 

7 Påbörja  övertalighets 
förhandlingarna enligt LAS 
och genom  
beskrivningarna  
(enl punkt 3) 

 
Inga förhandlingar 
har skett 

8 Omflyttningar och 
omplaceringar samt 
personliga varsel 

Inga förhandlingar 
har skett 

Bildande  ABB-bolag 
ABB kommer att överta de verksamheterna enligt 
ovan och enligt lagen om anställnings skydd och 
ett EU direktiv så skall ABB även överta de 
människor som arbetar där.  
Det finns ett val där de personer som finns i 
dessa delar kan välja om man vill följa med eller 
inte. 
 
I den övriga ABB-verksamheten för Mek & El är 
det tänkt att man skall få söka till de jobb som 
kommer att finnas där men den frågan kommer 
inte upp förrän förhandlingarna är klara för både 
VP och det Långa bolaget så att alla kan se hur 
det totala underhållet kommer att bli. 

Som visas på bilden  så är förhandlingarna bara 
på punkt  3 av de 8 vilket  alla då kan förstå att 
under December är det inte klart.  
Vi upplever från Metall att det är tidigast under 
Januari - Februari som vi kommer till Punkt 8 


