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Löne förhandlingar 
Vi har nu kommit överens med företaget att de lokala  
löneförhandlingarna på Järnverket skall påbörjas den 
23 mars.  
Företaget har inte varit berett att träffas tidigare, det är 
tydligen på det sättet att man försöker att göra en 
samordning av löneförhandlingarna inom hela  
koncernen.  
Vår synpunkt på ett sådant hanterande är bedrövligt 
särskilt då med tanke på att SAF och olika företag 
hela tiden pratar om att man vill ha lokala förhandling-
ar istället för centrala uppgörelser.  
 

Lönen i Mars 
På lönen som utbetalas i mars så är endast de nya 
skiftformstilläggen och de nya OB-ersättningarna med 
på lönen.  
 

Samordnartillägg 
En fråga som vi vet kommer att behandlas i våra  
förhandlingar är hur hanterandet av ersättningen för 
samordnare kommer att bli. 
Den ersättningen kommer antagligen att bli olika bero-
ende på vilket ansvar och vilka befogenheter man har 
inom varje avdelning.  
 

Lönepott 
I avtalet finns det inga generella höjningar utan det 
skall räknas fram en lönepott vars storlek är  
490 kr * antalet Metallare som finns den 1 februari. 
Den summan skall man sedan fördela enligt lokala 
förhandlingar. Vi har bl.a fört fram om införande av ett 
flexibilitets tillägg och även försökt ta upp diskussioner 
om utbildning/ kompetenstillägg.  

Svar på förra Metall Aktuellts  fråga 
Rätt svar: Maxbeloppet en JBK medlem kan få under 
1 år från Sociala fonden är 3.500 kr 
Vi har fått in 54 rätta svar och vi har utifrån de svaren 
lottat ut en flis jacka till   

63139 Lars-Göran Ågren på Betlinjen 

Svaret skall vara insänt till JBK senast den 23/3 för att 
kunna vara med i utlottning av en ny JBK: flisjacka. 

NY fråga 
Vad kallas den lag som behandlar detta 
• Innan arbetsgivare beslutar om viktigare 

förändring av sin verksamhet, skall han på eget 
initiativ förhandla med arbetstagarorganisation ? 

Gratis Kaffe  
Vi har sedan tidigare kommit överens med företaget 
om en policy att man har gratis kaffe på alla våra olika 
arbetsplatser.  
Det har under en tid dykt upp att man köpt kaffe från 
många olika leverantörer 
Därför har företaget beslutat att det skall beställas via 
centralförrådet och ej från andra ställen.  

Utredning Långa Produkter 
Inom koncernen har det startats en utredning som 
skall se över hur billetstillverkningen skall vara i  
framtiden. 
 

Enligt våra indikationer så handlar utredningen om att 
man vill flytta vår produktion till England och där  
bygga en ny billets sträng och som konsekvens lägga 
ned verksamheten i Degerfors. 
 

För oss i Degerfors är det självklart en mycket viktig 
fråga eftersom hälften av alla anställda på Degerfors 
orten jobbar inom Stainless. 
 

Vi har försökt att få fram information men ännu inte 
lyckats. Företaget har svarat att man inte har någon 
information att ge eftersom utredningen ännu inte är 
klar. 

Aktuella saker på gång 
 

• Företaget har beslutat att outsourca murarstation  
Vilket företag som tar över den verksamheten är 
ännu ej klart  
 

• Företaget undersöker om införande av ID kort med 
fotografier för alla anställda som även kan användas 
till inträde ex på Stora Valla, Badhuset mm 

 

• Eftersom gångbron över älven är så dålig så har 
man beslutat att man skall påbörja renovering av 
Kronbron under våren. 

 

• Ledningen för Järnverket vill nu ta bort 
logon DJ som sitter på järnverksbron. 
( skandal tycker vi) 

 

• Järnverkets frisk och hälsovård inom företaget är för 
dyr anser ledningen och vill därför göra en översyn 
samt undersöka hur det ser ut på de andra orterna 

Personal situationen 
Som läget är nu inom företaget så fattas det personal 
och det finns som vi ser det ett personalbehov även 
inom Varmplåt där man nyss gjort sig av med alla 
övertaliga.  
 

Hur företaget skall lösa sitt personalbehov är just nu 
oklart.  Alternativen som finns är Nyanställningar, 
Manpower eller dra ner bemaningsplanerna.  
 

Inom Metall blir vi ännu mera konfunderad över hur 
personalpolitiken bedrivs på företaget. Det är tydligen 
att man inte vet från dag till dag hur man skall ha det. 


