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KORT FRÅN BOLAGS STYRELSEN
Inom massmedia så har det presenterats att företaget
gör en förlust på 324 miljoner kronor och att 1.000
personer skall bort. Många kommer nu självfallet att bli
oroliga och därför så skall vi försöka reda ut några
delar om vad det innebär och vad som kan hända här i
Degerfors.
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AGS - Sjuk ersättning
Eftersom AGS reglerna har ändrats så ser
ersättningsbilden ut enligt bilden nedan
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Resultatet
När man analyserar det presenterade resultatet skall
man tänka på att det ligger en engångskostnad på 332
miljoner för Baltimores stålverk. Samt att lagret är
nedvärderat med 129 miljoner, vilket gör att det
operativa rörelseresultatet är bättre i förhållande till
förra året.

1000 man bort
Ledningen har inte offentligtgjort var man skall skära
någonstans inom koncernen, utan man låter nu de nya
organisationerna ta fram planer på vad man skall
göra.
För vår del i Degerfors är det inom Varmplåt under
Leif Olsson och inom Långa produkter är det Christer
Bäck.
För Degerfors så ser vi inom Metall att de personal
förändringar som gjordes 95, när vi minskade med
200 Metallare , så har vi hela tiden efter det haft
kontinuerliga disskussioner om bemaningsplanerna.

4-skift i Ämnesvalsverket
På grund av vår ordersituation inom Stainless så
kommer man att göra en skiftuppgång till 4-skift i
ämnesvalsverket.
Det innebär att ledningen nu undersöker hur man kan
klara av att bemanna upp skiftlagen.
Det man undersöker nu är omfördelningar av befintlig
personal och eventuellt via visstidsanställningar.
Inga förhandlingar har skett ännu.

Datorer
Leveranserna av datorerna kommer tyvärr att bli
försenade. Detta på grund av att man sätter in
windows -98 istället för Windows -95, detta har gjort
att förhandlingarna med Microsoft har dragit ut på
tiden. Nytt leveransdatum kommer att bli v 39-40.
Företaget kommer att skicka ut ett brev veckan före
leverans med information om när och var man kan
hämta sin dator och skrivare.

Sjuklön

F-kassa 80 %
AGS 10 %

Metall avd 5 %
Metall JBK 5 %

F-kassa
Ex Den 4:e månaden
när man är sjuk så
AGS
har individen
JBKs försäkring
följande ersättning:

80 %
10 %
5%

Chefsbyte
Företaget har informerat om att man omedelbart
tillsätter Christer Bäck som chef över AST-koncernen.
Under tiden tills ersättare har ordnats så kommer
Christer fortfarande att vara chef för Degerfors
Stainless.
Vi har framfört till Stuart Pettifor 2 saker:
1 Att vi från Degerfors är fundersamma vad detta
kan innebära och då särskilt över att risken nu
är stor att man i England kommer att försöka få
över en massa tonnage från Degerfors Stålverk.
2

Att vi inte får en lika stark chef som tidigare.

Det svar vi fått från Stuart Pettifor är att han garanterat
oss att Blooms och Billets skall tillverkas i
Degerfors,och att den informationen även går ut i
England.
Högsta chefen Lennart Grånäs samlade därför alla
berörda chefer i Degerfors och gav samma budskap.
Och vi vet att man nu försöker att rekrytera en bra
kompetent chef. Från vår sida har vi full information i
den processen.

Varmplåt Tonnaget SL1
Styrelsen tog ett beslut att före den 1 Mars 99 så skall
tonnaget från SL1 i Sheffield föras över till varmplåt i
Degerfors och till KBR i Avesta.
Om det blir skiftuppgång eller ej är inte diskuterat
ännu eftersom tonnagsiffrorna inte är genomgångna.

