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Kollektivavtalet 
Sedan 1906 har Sveriges  
arbetsmarknad präglats av  
decemberöverenskommelsen. 
 

Både arbetsgivare och arbetstagare insåg att de  
tjänade på att hitta ett system om att arbetstagarna 
skulle få rätt att organisera sig och förhandla om  
kollektiva avtal, mot att arbetsgivaren fick rätt att leda 
och fördela arbetet.  
 

För arbetstagarna har kollektivavtalet inneburit en 
lång rad förmåner. 
 

Till exempel: 
 

Extra semesterdagar 
 Ingen lönedumpning 
Rätt till övertidsersättning 
Högre pension 
Mer pengar vid föräldraledighet 

 
 

JBK´S ÅRSMÖTE 
 

Tisdag den 25 Februari 
Tunet kl 14.30   

 
 

På dagordningen finns bl.a 
Aktuellt personal läge 
Händer i företaget 
 ”Bonn Johan” avd 19 fördrar div. ex rehabkedjan,  

försäkringar mm. 
Val av styrelse och förtroendevalda 
                                                             

Långa produkter -framtid- 
Det finns en hel del rykten och olika resonemang om 
hur  framtiden ser ut för Långa Produkter. 
 

Stoppa Rykten 
Vid alla stora förändringar på ett företag, uppstår det 
alltid rykten där någon har hört något från en ”säker” 
källa att saker kommer att ske. 
 

Vi har inom JBK den principen att så fort det finns en 
information sätter vi ut det på Metall Aktuellt. 
 

Om någon hör något som verkar konstigt ta alltid en 
kontakt med JBK, problemet är att ryktesspridning 
skapar en oro som många gånger inte är befogad. 
 

Idag har vi ingen mera information än vad företaget 
informerat om.  

Vad är Långa produkter  
LP har 5 huvudproduktioner enligt bilden nedan och 
antalet anställda är 883 personer. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LP sålde förra året 226.000 ton och inom koncernen 
var det denna fördelning i 

Euro  
 

 
 
 
 

LP:s anställda i förhållande  
till övriga koncernen är : 

USA 
Richburg,  
Rund, fyrkant, sexkant 
och armeringsjärn  

England 
Sheffield 
Slabs, bloms, billets 
och göt  

England 
Sheffield 
Trådstång i runt, 
hexagon och fyrkant  

Sverige 
Degerfors  
Valsade billets, stång 
Skalsvarvade stänger 

Sverige 
Fagersta gör tråd  

Fördelningen var på 

VD byte 
Koncernens högsta chef Roeland Baen kommer nu 
att lämna företaget i Maj. Vem som blir ny VD är inte 
känt. 


