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Nu har det snart gått 2 veckor sen vi fick beskedet att företaget än en gång ser en möjlighet 

att ”effektivisera” Skoghalls Bruk. Genom ett ”effektivt” arbete har företagsledningen tagit 

fram 38 förändringsförslag som innebär att 97 befattningar ska bort. Av dessa 38 förslag 

berörs Pappers av ca 15.    

Som vanligt i dessa sammanhang har inte de som arbetar i verksamheterna som ska 

effektiviseras varit delaktiga i de förändringar som föreslås. Nej, även denna gång ska 

befattningar bort och arbetsuppgifter flyttas utan möjligheter skapas för att möjliggöra 

förändringarna. Allt färre ska göra mer, allt färre ska göra nya arbetsuppgifter utan att få 

möjlighet till kompetensutveckling. Allt fler kommer att få utföra arbetsuppgifter som de 

inte känner sig bekväma med. Stress med psykosocial ohälsa som följd är en trolig utgång av 

dessa ”effektiviseringar” som sker utan medarbetarens medverkan och påverkan. 

Förändringsarbeten i befattningarna och i verksamheten ska och måste göras, men det ska 

göras tillsammans med medarbetarna. Förändra succesivt med utvärderingar, vad hände? 

Om det sen visar sig att det går att reducera befattningar, gör det i så fall då. Inte från en dag 

till en annan kapa bort 97 befattningar i tron att dessa inte behövs.  

 

Vad har då hänt efter MBL informationen 12 aug? Företaget har haft ett antal 

informationstillfällen där företaget har presenterat förslagen lite grundligare och vi fackliga 

företrädare har haft möjlighet att få svar på eventuella funderingar. Vi har också schemalagt 

den fortsatta förhandlingsordningen. Vårt första förhandlingstillfälle som berör underhåll är 

den 29 augusti. Eftersom det fortfarande är semestertider kommer vi inte börja förhandla 

om vissa delar förrän i mitten av september. 

 

Som vanligt kommer vi att involvera de som arbetar i befattningarna som berörs av 

förändringarna. Vi kommer att bilda arbetsgrupper för att sammanställa ett 

förhandlingsmaterial, ansvarig för dessa grupper är resp. Sektionsordförande. Alla som har 

och vill tillföra information som ni tror kan vara oss behjälplig när vi ska ta fram 

förhandlingsmaterial ska ta kontakt med sin Sektionsordförande eller annan i 

sektionsstyrelsen. Ni är också välkomna att ringa till mig, när som helst. 

 

Som jag tidigare nämnde så är det ett digert material som vi har fått av företaget som vi nu 

ska vrida och vända på. Oavsett vilken befattning som berörs kommer vi att syna förslagen i 

minsta stavelse. Det handlar inte bara om villkoren för de som eventuellt måste gå hem utan 

nu handlar det minst lika mycket för de som ska vara kvar och deras fortsatta 

arbetsmiljö/villkor.   

 



Jag har gjort en kort sammanställning av de förslag som berör oss. Förändringarna berör 

bara befattningarna d.v.s. DET ÄR INTE LIKTYDLIGT MED ATT DEN SOM HAR BEFATTNINGEN 

SOM ENLIGT FÖRSLAGEN UTGÅR SJÄLV SKA FÖRPASSAS UTANFÖR GRINDARNA!  

 

Underhåll  

 Utöka med två Arbetsledarområden och minska till två avdelningsmekaniker. (-2 bef.) 

 Minska centrala UH med 4 mek. (-4 bef.) 

 Minska FU/Smörj med en Smörjare och en FU-tekn. (-2 bef.) 

 Minska Automationstekniker på avd. Kartong och Massa med två (-4 bef.) 

 

Supply Chain (IL) 

 Minska med en dagbefattning Truckförare i Sjömagasinet (-1 bef.) 

 Minska med en Fordonsförare. (-1 bef.) 

 

Fibern 

 Befattningarna Kokare och Silare slås ihop och likställs, döps om till Oblekt fiberop. 

 Befattningarna Blekare och Skift-op slås ihop och likställs, döps om till Blekt fiberop. 

Förändringarna innebär inga reduceringar 

 

L/E/M, Renseri, CTMP, IL 

 Resurserna på Sulfatfiber, CTMP och L/E/M utgår. Sommarbemanningen (7:e 

skiftlaget) på dessa avdelningar kommer att bemannas av 12 Renserioperatörer och 2 

kont.dag Mix/Mava- op. (-14 bef.) 

 Kont.dag Mix/Mava täcks under sommaren upp med vikarier. 

 Bemanningen på Renseriet minskas under sommaren med en operatör. 

 7 Renseribefattningar täcks upp med vikarieanställda under sommaren 

 4 Renseribefattningar täcks upp genom att flytta fyra från IL under sommaren och 

dessa täcks upp med vikarier.  

 Resursbefattningen på Renseriet tas bort. (-1 bef.) 

 

KM7, EB, Skiftlab-Kartong 

 Emballeringen, Omrullningen och befattningen Materialåtervinnare övergår från EB 

till KM7.  

 En emballerare görs om till en befattning Rullflödesoperatör. 

 Omrullaren får en roll som har huvudfokus att vara KM behjälplig, rullar om när tid 

finns. 

 Befattningarna Våtändesop. och Skiftreserv tas bort och ersätts med en ny 

befattning, Maskinoperatör KM7. (-6 bef.) 

 6 befattningar från Skiftlab-Kartong flyttas till KM7, dessa och Passare befattningen 

tas bort och ersätts med en ny befattning, Kvalitetsoperatör KM7. (-6 bef.) 

 Resurserna, en på KM7 och en på EB tas bort. (-2 bef.) 



KM8, EB, Skiftlab-Kartong 

 Balmassan, Utskotten, Hylskapan, ansvaret för materialhanteringen Tetra Pak 

Skoghall samt befattningen Truckförare dag övergår från EB till KM8. 

 Befattningarna Våtändesop. och Skiftreserv tas bort och ersätts med en ny 

befattning, Maskinoperatör KM8. (-6 bef.) 

 6 befattningar från Skiftlab-Kartong flyttas till KM8, dessa och Passare befattningen 

tas bort och ersätts med en ny befattning, Kvalitetsoperatör KM7. (-6 bef.) 

 6 befattningar från Skiftlab-Kartong flyttas till KM8 och döps om till Kvalitets- 

operatör Lab. 

 Befattningen Hygientekniker EB utgår. (-1 bef.) 

 Befattningen Hylskapare utgår. (-1 bef.) 

 Två Resursbefattningar KM8 och en Resursbefattning EB utgår. (-3 bef.) 

 

Skiftlab-Kartong 

 18 befattningar Skiftlab flyttas till Produktion 

 Den 19:e skiftbefattningen utgår. (-1 bef.) 

 En kollektiv Dagtidsbefattning utgår (-1.bef.) 

 Provhanteringen flyttas från Skoghall och därmed utgår en koll.bef. (-1 bef.) 

 

Så här ser förslagen i stort ut! 

 

Med vänlig hälsning 

Avdelningsstyrelsen//Peter Östergren 

Tel: 54552 / 0705456654 

 

 


