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Omstrukturering Steg 1 
Nu har den första delen av den omstrukturering som 
sker i företaget blivit känd. Det är stora förändringar 
inom rör tillverkningen (OSTP) 
 
Det man nu har aviserat är att man till årets slut 
(2011) skall lägga ned rör tillverkningen i Torshälla 
och inom ett år skall man avyttra de övriga enheterna i 
Sverige, utom en del i Örnsköldsvik.  
Rör verksamheten skall koncentreras till Finland. 
 
Det gör att koncern strukturering blir denna: 

Vi vet att koncernen genomför ett ordinarie styrelse-
möte i slutet av Oktober, vi tror att då kommer nästa 
steg i den omstrukturering av koncernen som man 
påbörjat, 
Det är en av anledningarna att vi lagt in ett klubbmöte 
på Folkets Hus, för att informera om vad som sker. 

KLUBBMÖTE 
 

Tisdagen den 1 November 
 kl 15.30   Folkets Hus 

TUNET 
 

På dagordningen bl.a 
 

Förändringar inom koncernen 
Aktuellt läge Degerfors 

 
Alla medlemmar välkomna.   

Ersättning enl utvecklingsavtalet  
Samt inteckning i Jbk mötespremie 

Övertid 
Det kommer en hel del frågor om hur regelverket är 
med övertid, detta gäller: 
 
80 timmarsregeln 
Man får max göra 80 timmar under en 2-månads-  

period,  perioderna är : 

Tar man ut kompledigt avräknas det från övertids -
timmarna under perioden.  

 

200 timmarsregeln 
Under året får man göra max 200 timmar övertid. 

 

200 timmar gränsen får inte överskridas vid någon 
tidpunkt under året.  
 

Överskridande som senare kvittas mot uttagen 
kompensationsledighet får således inte ske.  

Jour/beredskap 
Om man under sin beredskap inte får sin nattvila vid 
utryckning skall företaget och individen se till att man 
får en skälig återhämtning och man skall då ha betald 
ledighet för att kunna sova ut. 

mar apr jul aug nov dec

jan feb maj jun sep okt

Vintertid – mot mörkare eftermiddagar! 
Natten till 30 oktober är det  
återigen dags att gå tillbaka till  
vintertid,  
 
Vid återgång till normaltid  
erhåller berörda arbetare lön  
jämte ob-ersättning för den  
timme nattskiftet förlängs. 
 

Utvecklingsavtalet 
Vi har ett avtal med företaget som innebär att du har 
rätt att få ersättning när det är facklig information på 
ett klubbmöte. 
 

Den ersättning du får är din timlön 
samt ev OB samt övertids ers. 
 

Är det ett medlemsmöte på 2 tim 
får du ca 350 kr för att närvara på 
det mötet. 
 

Vi tycker det är viktigt att man går på de möten vi  
bjuder in till för att få information och även att du kan 
göra din röst hörd, dessutom så får du betalt för det.  

Bemaning på JBK Oktober 
Under vecka 43 (24-25-26 Okt) kommer 
vår exp att vara obemannad på grund av 
att vi har olika möten och utbildningar 

Stålverk 
Sheffield 

Stålverk 
Avesta 

Kallvalsn 
Avesta 

Grovplåt  
Degerfors 

Valsade billets  
Degerfors 

Kv Torshälla  

Gjutna billets 
Sheffield 

Stålverk 
Tornio 

Kallvalsn 
Tornio 

Rör OSTP 

Kallvalsn  
Långshyttan 

Trådvalsning 
Sheffield 

Torshälla 
Storfors 
Molkom 
Örnsköldsvik
 
Jacobstad 
 
Wildwood 
Brockville  

OS Bar 
USA 


