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Valsverket kvar i Degerfors
Företaget har informerat att man beslutat att valsning av valsade billets fortfarande skall ske i
Degerfors istället för att köras på Lego inom stålföretaget Corus (fd British Steel)
Stålverket Smacc i Sheffield har även ett mindre tonnage till USA och Avesta, huvudflödena
är enligt nedan:
Planen som fanns

Beslutet idag är denna

Vi ser mycket positivt att man kommit fram till att valsade billets fortfarande körs i Degerfors.
Det finns nu möjligheter att kunna växa inom det långa området och även att hitta flera affärsidéer, vilket i sin tur på sikt kan ge en ökad sysselsättning för oss i Degerfors.
Förhandlingsläget
Att valsverket nu blir kvar förändrar vår situationen och
inom Stainless är personal läget denna
Idag Sedan
Stålverket

69

0

Strängen

46

0

Underhåll

13

0

Valsverket

90

40

Övriga

10

0

Summa

228

40

Idag har vi 90 personer
som arbetar i valsverket,
Den engelska ledningen
säger att 40 % av dagens
tonnage skall direktgjutas i
SMACC

I det förslag som företaget idag presenterat är det en
slimmad organisation de vill ha.
Vi kommer under den närmaste tiden att gå igenom i
detalj vad detta innebär,
Vi tror att man har räknat alldeles för lågt i antal
personer, men i daxläget är det viktigaste att beslutet
är taget.
Stålverket
Företaget bestämdaste uppfattning är att Stålverket
skall stängas sista September.
Vi har krävt att metallurgin skall läggas i malpåse.

När kommer det varsel.
Innan dagens glädjande besked hade vi i våra
förhandlingar kommit fram till att om företaget skulle
lägga ett varsel om uppsägningar skulle strecket
hamna på 207 st på Metallsidan.
Det inkluderade då en avtalspensionslösning för våra
äldre födda 42-45, med räddningen av valsverket
skulle detta göra att 40 nya jobb tillkommer och
strecket flyttas då till 167.
Vi kommer nu att påbörja nya förhandlingar under
veckan. Vi vet redan nu att denna bild kommer att
justeras till det bättre. Men ännu vet vi inte när varsel
kommer att läggas.
Årets löneavtal
Årets centrala avtal är det sista på detta 3-års avtal
för oss inom Stålindustrin, och börjar att gälla från
1 April och vårt löneutrymme är 400 kr i månaden.
Avsikten är att dessa 400 kr * antal anställda bildar en
lönepott som vi skall komma överens om hur den
skall fördelas på företaget.
Vi har suttit i löneförhandlingar och vi hade hoppats
att vi skulle vara klara till klubbmötet.
Vi har hittills inte varit överens och företaget har nu
bett oss att avvakta till Tisdagen för nya förhandlingar.

