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Aktuellt läge i koncernen
Resultatet kvartal 3 är en förlust på ca -700 milj kr.
Så här ser förlust trenden ut i koncernen de senaste
7 åren, totalt är det ca 28 miljarder i förlust.
2008
Euro ‐ 134
Kr ‐ 1 233

2009
‐ 479
‐ 4 407

2010
‐ 143
‐ 1 316

2011
‐ 244
‐ 2 245

2012
‐ 524
‐ 4 821

2013
‐ 1 003
‐ 9 228

Hitills
2014
‐ 383
‐ 3 524

Nu har företaget sagt att det skall bort 3 500 personer
fram till 2017, en stor del är i Tyskland på grund av
nedläggningen i Bochum mm. Men det räcker inte.
Det innebär en press på alla enheter att man inte får
anställa utan tvärtom, det skall minska på personer.
Det gör att situationen för oss i Degerfors innebär att
det är svårt att anställa.
Visstidsanställda
Många tror att vi kör ett 5-skift inom varmplåt, vilket
inte är fallet.
Fakta är:
Vi har idag en grundbemanning som innebär 3,5 skift.
Dessutom har vi 49 visstidsanställda så det innebär
att vi har personer motsvarande ett 4-skift, fast vi
jobbar i ett rullande 5-skiftschema.
De visstidsanställningarna som finns upphör 18 dec.
Vad som kommer att ske bör bli klart denna vecka.
Vi vet att ett antal av de visstidsanställda skall ersätta
pensionärer och olika vakanser, så hur man skall lösa
situationen med de ca 35 visstidsanställda som är
kvar är nu okänt.
Det finns olika varianter som kan ske:
A. Företaget avslutar alla visstidsanställningar.
B. Företaget överför visstidsanställda till ett
bemanningsföretag och använder alla till driften.
C. Företaget förlänger visstidsanställda i 6 mån till.
D. Företaget drar ned på vissa operationer och
anställer hälften av de visstidsanställda.
Under denna vecka kommer mer alternativ att
resoneras om. Vi återkommer när vi vet.
Dubbdäck på kärrorna
Under November byter vi till vinterdäck på
alla våra släpkärror.
Grundregeln är att 1 dec skall alla bilar ha
dubbdäck. Det är tillåtet att ha vinterdäck
på släpkärran och sommardäck på bilen,
men inte tvärt om.
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KLUBB MÖTE
Tisdag den 02 December
Folkets Hus Tunet
kl 14.30
På dagordningen bl.a
 Visstidsanställda
 Aktuellt läge
Alla välkomna.
För den som närvarar på sin fritid gäller
1 tim lön enl utvecklingsavtalet

Opeople
Koncernen genomför nu en enkätundersökning
”Opeople”.
Avsikten är att anställda skall kryssa
vad man tycker i olika frågor.
Den finska ledningen tror på
principen att man får reda på hur
olika saker fungerar och hur de
anställda mår genom att olika enkäter.
Klubbmötet
På klubbmötet i Folkets Hus den 2 December
kommer vi att informera hur läget ser ut i Degerfors
och i koncernen och hur det blir framåt.
Vidare blir det informationer om andra aktuella
saker som berör alla medlemmar
Den som går på mötet på sin fritid kommer att få lön
motsvarande 1 tim.
Nytt medlemskort
Den 31 december går giltighetstiden på IF Metalls medlemskort ut.
Därför kommer alla medlemmar att
få ett nytt medlemskort, som gäller
till och med 2017.
Kortet kommer med tidningen Dagens Arbete.
De medlemmar som skaffat kreditkortet Mastercard
får inget nytt kort då det ersätter medlemskortet.
Extra förmån för föräldralediga
Du vet väl att du som medlem har rätt
till ett föräldrapenningtillägg?
Tillägget ger dig 10 % extra, utöver
det som Försäkringskassan betalar ut.
Om du tjänar mer än Försäkringskassans tak för
ersättning får du 90 % på den del av lönen som
överstiger taket

