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Varselförhandlingarna klara 
 
Vi har nu haft slutförhandlingarna om det varsel som 
lades den 11 December på 67 som skulle sägas upp. 
 
Utfallet blev att 28 metallare kommer att sägas upp 
på grund av arbetsbrist. 
 
Under nästa vecka kommer företaget att överlämna 
uppsägnings brev till de personer som har ett  
LAS-nr upp till nr 30. 

67 blev 28 Permitteringsavtal 
I media får man en bild att IF Metall gjort ett avtal 
med lönesänkningar, det är fel. 
 
Orsaken är att många inte vet vad permittering är: 

 
Man kan i detta exempel visa vad det innebär om 
man är permitterade och är ledig på fredagar. 

Fakta 
Med permittering menas att en arbetsgivare, utan att 
anställningen upphör inte tillhandahåller arbetstagaren 
något arbete.  
Då har arbetstagaren ingen närvaroskyldighet”.   
Då utges ersättning (permitteringslön) 

Återanställningsgaranti 
Enligt lagen har alla 9 månaders återanställnings-  
garanti och där har vi gjort upp med företaget att vi 
skall räkna på samma sätt för alla och vi utgår från 
när den sista lämnar järnverket. 

Det innebär att samtliga 28 medlemmar har en åter-
anställnings garanti till 10 April 2010 
Samtidigt har alla möjligheten att använda vårt frisk-
vårdscenter under hela denna tid. 

Vakanser / övertalighet 
Nu när personer lämnar företaget innebär det att det 
blir vakanser/lediga jobb på de olika avdelningarna. 
 

Vi har överenskommit att vi inte nu kommer att  
annonsera eller placera ut personer enligt LAS utan 
det kommer att vara tillfälligga interna flyttningar på 
avdelningarna. 
 

Det innebär att alla personer i grunden har kvar  
samma befattning som man hade i december. 
 

Orsaken till att vi nu inte placerar in personer på sina 
nya befattningar är att vi måste avvakta vad som sker 
i den närmsta framtiden. 

Reinfelths avgiften höjs 
Nu höjs Reinfeldtavgiften från 125 kr till 300 kr från  
den 1 Maj. 
Dessa pengarna går varken till administration eller  
A-kassan, utan direkt till staten för skattesänkningar 
för dem som redan har det bra. 
 
 
Det vi ser tydligt är 
 
- avgifterna ökar  
- ersättningarna sänks 

Situationen inom hela stålindustrin 
är att det kan bli ytterliggare ned-
dragningar och därför har vi detta 
tillfälligga tillstånd att alla har kvar 
sin december befattning. 

Årsmötet 
På årsmötet valde den nya klubbstyrelsen, och det är 
dessa personer som är valda. 
 
 


