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Varsel ( preliminär uppgörelse)
När koncernen tog beslutet om stålverket i aug 2001
informerade företaget att 330 personer skall bort på
järnverket, på metallsidan innebar det att 293 skulle
varslas om uppsägning.
Därför startade ett intensivt arbete om olika åtgärder
för att underlätta denna situation.
Det har under tiden och förhandlingarnas gång varit
många olika förändringar som inneburit att antalet
personer som skulle varslas har förändrats hela tiden.
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Stålverks förhandlingarna
Företaget har nu lämnat ett datum när Stålverket skall
stängas , det blir som man tidigare informerat om
sista veckan i September datumet är 26 September.
Det blir inget 2 skift under den sista månaden utan
istället körs ett slimmat 3-skift med start vecka 35.
Det slimmade innebär att man tar bort 1 Hjälpsmältare
och 1 hjälpblåsare per skiftlag.
Det gör att det blir 11 personer per skift.

Det preliminära förhandlingsresultatet som vi har just
nu innebär att LAS-strecket och ett varsel ligger på
120 personer.

På stränggjutningen sker samma sak och 1 gjutare
och en skäroperatör tas bort vilket innebär att det blir
9 per skift, totalt 27 personer.
I praktiken innebär det att det är en normal 3-skift drift
utan reserver.

Vi tror att slutförhandlingarna sker i slutet av månaden
och att företagets avsikt är att lägga ett varsel då.

Enligt vad vi erfar läggs stålverket i malpåse, hur
länge det skall göra så, vet vi inte i daxsläget..

När vi började förhandlingarna
2001 var man tvungen att ha en
anställningstid sedan 1985
Resultatet i våra preliminära förhandlingar är nu enligt bilden

Anställd år Antal
2002
40
2001
37
2000
13
1999
25
1998
5
Summa
120

Uppsägningstider
När företaget varslar om uppsägning
Månader Antal
är det olika uppsägningstider för de
1 Mån
35
120 personerna och de är enligt lag.
2 Mån
47
Under hösten kan det uppstå olika
3 Mån
27
situationer med förlängda uppsäg4 Mån
11
ningstider utöver bilden intill.
Summa
120
Det är om personer som skall läras upp inte hinner
med att få rätt utbildning, och då får den som skulle
lämna jobbet en förlängd uppsägningstid tills den nya
personen lärt upp sig.
Lediga Jobb ” Annonseringar”
När de 120 personer slutar blir det vakanser som skall
annonseras ut.
Företaget annonserar nu ut alla de vakanserna.
Vi har kommit överens att rätt att söka de olika lediga
jobben har de som har ett LAS-nr högre än 120 men
pga LAS-streckets förändring inte kommer att ha den
befattning som de utbildats för: Har rätt att söka.

Det är nu väldigt viktigt att alla personer kontaktar sin
närmsta chef och dubbelkollar sitt LAS-nr och om man
har rätt att söka de ut annonserade befattningarna.
De lediga befattningarna finns på företagets intranät

”Nya” Degerfors Stainless
I den framlagda organisationsplanen skall det vara en
bemanning på 44 personer,
Idag är vi 89, och tidplanen på neddragning är denna.
Vecka
Område
41 Valsverket
Packningen

Från
3-skift
4-skift

Till
2-skift
3-skift

43

Packningen
Slipning
Transport

3-skift
5-skift
3-skift

2-skift
4-skift
2-skift

45

Slipning

4-skift

3-skift

Hur underhållet kommer att organiseras är ännu ej
klart men det skall vara sjösatt till årsskiftet.
Stöld i Personalföreningens lokaler
Någon gång mellan 1 juli-14 juli har 4 kartonger med
vardera 30 kräftmjärdar försvunnit från våra lokaler.
Dessa kräftmjärdar inhandlades till det kräftfiske som
vi har lottat ut platser till för anställda med början den
15 augusti. Stölden har polisanmälts.
Tjuvfiskare ertappade i Agsjön
Tjuvfiskare har ertappades på bar gärning i måndags.
Polisanmälan har gjorts.
Företagets policy är att polisanmäla alla stölder och
det gäller även tjuvfiske.
Allt fiske avseende fisk och kräftor i företagets vatten
är de anställdas fiske att utnyttja enligt de regler som
fastställts av Personalföreningen.
Hjälp oss att hålla ordning på detta
Det är samtliga anställdas rätt vi är ute efter.

