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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

VARSEL
I dag har företaget lagt ett varsel på 67 personer på
Järnverket, det är 50 Metallare och 17 PTK.
Orsaken är den internationella stålkonjunkturen samt
att den slår extra hårt på oss inom Outokumpu på
grund av den organisation vi har inom företaget.
Outokumpu har de senaste fyra åren haft en förlust
på ca: 8 miljarder kronor och det samtidigt när våra
konkurrenter har tjänat pengar.
Nu ser vi att även våra konkurrenter gör besparingar
och nedläggningar.
Vi kommer nästa vecka att påbörja förhandlingarna,
målet är att bli klar inom en månad så att rykten och
spekulationer minimeras
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Ny organisation
Det positiva är att företaget ändrar sin organisation
med att Degerfors kommer att bli mer självstyrande
och inte dirigerade av en massa byråkrati och staber
Olika Las områden
Inom JBK klubben har vi har 3 olika Las-områden
Las omr
1
1
2
3

Enhet
Varslade
Varmplåt
40
Långa
10
Industriunderhåll
Psc Nordic
Summa
50
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KLUBBMÖTE
Tisdagen den 1 November
kl 15.30 Folkets Hus
TUNET
På dagordningen bl.a
 Förändringar inom koncernen
 Aktuellt läge Degerfors
Alla medlemmar välkomna.
Ersättning enl utvecklingsavtalet
Samt inteckning i Jbk mötespremie
Hur ser LAS-listan ut
Vid informationen om varslet blev vi överens att under
nästa vecka skall företaget överlämna en LAS-lista.
Listan innehåller den anställningstid som varje person
har samt eventuella tidigare anställningar.
Utifrån sin anställningstid får man ett LAS-nr.
Om man vill ha reda på hur man ligger till kan man
personligen kontakta JBK under nästa vecka.

Varseltider - LAS uppsägningstider
Främjandelagen
När ett företag varslar gäller Främjandelagen och när
det är 67 personer innebär det att alla är garanterade
minst 4 månader anställning, räknat från varseldatum.
(Garanti ingen uppsägning 20 Okt till 20 Feb 2012)
Förhandlingsgång
Vi är redan överens om att LAS skall följas utan några
undantag och det är anställningstiden som gäller.
Det som kommer att ta tid är vad som finns i olika
åtgärder för att minska antalet uppsägningar.

Det som har lagt varsel är Varmplåt och Långa vilket
innebär att de övriga inte är berörda.

När alla dessa förhandlingar är avklarade och vi vet
vilka som blir övertaliga enligt LAS-listan då börjar den
personliga uppsägningstiden att börja löpa, och den
kan variera mellan 1- 6 månader

Uppsägningstider. Vad säger lagen !
När det skall sägas upp personer då gäller LAS, och
det avgörande är vilken uppsägningstid man har.

Se exemplet nedan på en person som har 4 mån i
uppsägningstid.

Uppsägnings
månader
1
2
3
4
5
6

Anställnings
tid
mindre än 2 år
mellan 2 och 4 år
mellan 4 och 6 år
mellan 6 och 8 år
mellan 8 och 10 år
över 10 år

