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Vi har från Metall inköpt 2 st Släpkärror som är till 
för alla Metallare inom Järnbruks klubben. 
 
Dessa släpkärror, en täckt vagn och en med 
galler finns att låna hos Metall på Järnverket. 
 
Regler för utlåningen är att man skall lämna den i 
samma skick som när man hämtade den. och 
man kan max få ha den i 24 tim åt gången.   
 
Inga avgifter eller kostnader om 
reglerna för låningen följs . 
 
Bokning av dessa vagnar sker på 
Metalls expedition på Järnverket  
 
BOKNINGS TIDERNA ÄR 
MÅNDAGAR KL 07.00  TILL  FREDAGAR 12.00 

Företaget har haft MBL-information till Metalls klubb 
ordförande inom Stainless om skift neddragningar 
 
Orsaken till neddragningarna är att Stainless bara 
skall tillverka blooms och jumbo slabs forsättning, och 
Att vi Degerfors inte skall vara någon Backup och 
reserv till Avesta och Smacc:s stålverk. 
 
Det innebär att behovet av stål inte räcker till 4-skift 
utan att det blir ett 3-skift. 
Företagets information om vad de vill är följande : 

Det innebär att bemaningsplanerna inom Stainless 
minskar med 35 st. ( Ämnesvalsverket berörs ej) 
 
Underhålls organisation berörs inte nu, Företaget har 
informerat att de kommer tillbaka om Mek & El 
 
Vi har överenskommit med företaget att inget varsel 
skall ske, i detta läge. 
 
Vi kommer nu att i första hand göra klart med  vilka 
som är övertaliga och som skall lämna sin avdelning. 
 
Vi kommer från Metall att använda samma principer 
som tidigare. 
 
I de första disskussionerna som förts mellan företaget 
och Metall så skall olika vakanser besättas först  
 
Och att olika utbildningar skall startas inom Stainless 
och där de pengarna som vi fick från Trygghetsfond 
och Länsarbetsnämden skall användas 
 
Förhandlingarna har påbörjats och företagets 
inriktning är att 3-skift skall startas den 11 November 
 
För vidare information hänvisas till respektive Klubb 
ordförande. 

Berörda 
Avdelningar 

Gamla 
bem.plan 

Nya 
bem.plan 

Skall 
bort 

Råvaror 12 6 -   6 

Stålverk 56 42 - 14 

Murarstation 16 10 -  6 

Strängen 36 27 -  9 

Summa 120 85 - 35 

Metalls Avd 9 öppet tider 
 

Metall exp 
Degerfors 

 
Telefon  0586-404 11 

 

Måndag 09.00-12.00 

 13,30-16,30 

Onsdag 09.00-12.00 

 13,30-16,30 

Eftersom många diskussioner förs om vilka 
regler som gäller vid omplaceringar ,vill vi 
informera om vad som gäller enligt lagar&avtal. 
 
När det är uppsägningar av personal gäller lagen 
om anställningsskydd. 
 
Vid omplaceringar inom ett företag, gäller MBL. 
vilket innebär att företag och fack förhandlar om 
vilka som skall omplaceras. 
 
Företaget har sin åsikt, och Metall har sin  
därefter så förhandlar man. 
 
Metalls åsikt är och har alltid varit att försöka 
använda anställningstiden som parameter även 
när det gäller omplaceringar inom företaget. 


