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Händer i Degerfors
Vi har nu startat upp våra varselförhandlingar med
företaget. Och där Företaget har gett oss information
om den nya tänkta organisationen.
Företaget har ännu inte gett oss någon bild över hur
bemanningen ska se ut på alla våra avdelningar.
Alla fackliga organisationer ska nu gå igenom och
särskåda deras vision om en ny organisation.
Så här ser dagens bemanningsplan ut:
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Åtgärder
Företagets VD har sagt att :
”De förväntade kostnaderna för den planerade
omstruktureringen, med förbehåll för förhandlingar,
förväntas uppgå till cirka 75-80 miljoner euro”
Det innebär totalt om ca 700 till 800 miljoner,
Vad det innebär för Degerfors vet vi ännu inte och
företaget har ännu inte presenterat någon
åtgärdsplan med pensioner eller andra åtgärder.
Men vår förhoppning är att vi kommer att få ned
varselsiffrorna.
Information om medlems fördelningen
Antalet medlemmar vi är, vad medelåldern på verket
idag är och % hur många kvinnor som är medlemmar.

Centrala avtalet 2020
Ett totalt avtalsvärde på 5,4 procent över 29 månader
är innehållet i avtalet som IF Metall .
Hur ser LAS-listan ut
I normala fall när ett företag varslar brukar de fackliga
organisationerna vid informationen om varslet få en
LAS-lista av företaget. Denna gång har man tydligen
haft bråttom.
Företaget har ännu inte gjort någon LAS lista, och vi
fackliga väntar nu på den inför fortsatta förhandlingar.

2,7% från 1/11-2020
2,3% 2022
Ersättningar

År 2020

År 2022

Övertid

50, 65 kr

51,81 kr

Omställning

118 kr

121 kr

Listan innehåller den anställningstid som varje person
har samt eventuella tidigare anställningar inom
koncernen. Utifrån sin anställningstid får man ett
LAS-nr.

OB

17-22

28,73 Kr

29,53 Kr

22-06

41,85 kr

43,02 Kr

80,56 Kr

82,82 Kr

När vi fått listan kommer vi att gå igenom den och se
att den stämmer, är det oklarheter kommer vi att prata
med berörda personer,

Från 22 - dagen före till kl 22 på söndagar ….
Till kl 06 på långfredagen (helg OB)

Utifrån sin anställningstid får man ett LAS-nr.

Dagen före nyårsafton kl 22 - nyårsdagen kl 22
…...dagen före julafton kl 22 - annandag jul kl 22

Vi återkommer med info.

Fre. 22 - lör. 22

113,01 kr

188,07 kr
JBK Julskinka
Klubbstyrelsen har beslutat att vi
även i år skall ha en julklapp och
det ett presentkort på 150 kr som
gäller för en Julskinka.
OBS!!!
Vi kommer att sända hem detta till er i år på grund
av rådande pandemi.

116,17 kr

193,34 kr

Vi har ännu inte inlett några lokala
löneförhandlingar.
Sociala fonden
Nästa utbetalning av kvitton planerad till
Onsdag 25 november Preliminärt.
För kvitton som är tillhanda senast
Tisdag 24 november.

