
Beredskapsregler 

 
 
Ansvar för beredskapsstyrkans sammansättning & bemanning 
Beredskapsstyrkan skall utgöras av väl utbildad och erfaren arbetskraft. 
Sektionschef Mek ansvarar för beredskapsstyrkans sammansättning och bemanning. 
 
Beredskapslista upprättas för kommande kalenderår senast den 1 oktober. Hänsyn skall tas till rättvis 
fördelning av storhelgerna. 
 
Beredskapsschema upprättas för sex till åtta beredskapsstyrkor, vilka tjänstgör var sjätte till var 
åttonde vecka enligt rullande schema. Beredskapsschemat fastställs i samråd med fackliga 
företrädare. 
 
Vid sjukdom eller annan reduktion av beredskapsstyrkan ansvarar Sektionschef Mek för att ersättare 
sätts in.  
 
 
Beredskapstjänstgöringens omfattning 
Beredskapsstyrkan bemannas av personal från sektion Mek med bred kompetens för att på bästa 
sätt upprätthålla driften. Beredskapsstyrkan bemannas på frivillig basis. Medarbetare kan av 
Sektionschef Mek frikallas från skyldighet till beredskapstjänst enligt upprättad beredskapslista om 
skäl för detta föreligger, t.ex. hälsoskäl eller privata skäl. 
 
Beredskapsperiod räknas normalt från torsdag 16.00 till påföljande torsdag 16.00 
 
Deltagande i beredskap innebär skyldighet att under beredskapstiden utanför ordinarie arbetstid, 
utan uppehåll, vara tillgänglig för utkallelse via telefonnummer i beredskapslistan. Om 
beredskapshavaren vid något tillfälle är anträffbar på annat telefonnummer än vad som angetts i 
beredskapslistan, så skall detta i förväg anmälas till Skiftingenjören. Det åligger beredskapshavaren 
att på lämpligaste sätt ordna så att han/hon vid kallelse snarast möjligt inställer sig på arbetsplatsen. 
Detta bör ske inom som mest 60 minuter. 
 
Beredskap skall kunna ställas in, helt eller delvis, under längre stopp, varvid beredskapsersättning 
inte utgår. Anmälan om detta skall av företaget göras till Pappers Avd 36 senast en månad före det 
planerade stoppet. Vid senare inkommen anmälan ska beredskapsersättning utbetalas enligt lagt 
beredskapsschema. 
 
 
Utkallelse till beredskapsarbete 
Beredskapspersonal utrustas med beredskapstelefon under beredskapsperioden. Efter avslutad 
beredskapsperiod överlämnar beredskapshavaren telefonen till annan beredskapshavare enligt 
uppgjord lista. 
 
Beredskapen kallas ut av Skiftingenjören. I första hand skall beredskapspersonal som redan finns på 
bruket utnyttjas. Endast det antal som behövs för arbetets omfattning skall kallas ut. Skiftingenjören 
ska beakta att beredskapshavaren får sin dygnsvila, men beredskapshavaren har också ett stort 
personligt ansvar för att viloreglerna beaktas. 
 
När beredskapspersonalen efter inställelse anmält sig till Skiftingenjören skall dessa gå igenom det 
arbete som föreligger. Efter avslutat arbete anmäls detta till skiftingenjören. 



 
Ny kallelse till beredskapstjänstgöring föreligger om kallelse sker då den sökte befinner sig utanför 
fabriksområdet. Sker beordring av beredskapsarbete i anslutning till ordinarie arbetstid eller till 
tidigare beordrat beredskapsarbete föreligger ej ny kallelse. 
 
 
Viloregler 
Medarbetare som påbörjar beredskapsveckan ska ha beretts veckovila för innevarande 
beräkningsperiod. 
Efter avslutad beredskapsvecka skall medarbetare beredas ledig fredag eller, i undantagsfall, måndag 
i direkt anslutning till avslutad beredskapsvecka. 
 
Beredskapspersonal under beredskapsveckan erhåller sova-ut-tid mellan 07.00-09.00 helgfri vardag 
måndag-fredag. Sovtidsregel enligt lokalavtalet räknas då från 09.00. 
 
 
Ledighet från beredskap 
Önskas ledighet från beredskap ansvarar medarbetaren själv för att ersättare med motsvarande 
kompetens från annan beredskapsstyrka ersätter. Bytet skall godkännas av Sektionschef Mek. 
Information om bytet skall lämnas till Skiftingenjören av den som byter bort sin 
beredskapstjänstgöring. 
 
Byte efter ordinarie arbetstid, vilket inte Sektionschef Mek ges tillfälle att godkänna, får endast ske 
efter anmälan till Skiftingenjören. 
 
 
Ersättningar 
Beredskap ersätts enligt lokalavtalet för Skoghalls Bruk mellan företaget och Pappers. 
 
 
Sammansättning 
 
Ambitionen är att beredskapsstyrkans grundbemanning ska utgöras av 4 beredskapshavare 
 
Normal beredskap 
Beredskapsstyrkans sammansättning skall se ut enligt följande: 
 Mekaniker  2 till 4 
 
Förstärkt beredskap 
Behövs där sammanhängande helgdagar, inklusive lördag och söndag, är fyra dagar 
 Mekaniker  2 till 4 + 1 
  
 
Ytterligare förstärkt beredskap behövs där sammanhängande helgdagar, inklusive lördag och söndag, 
är fem dagar 
 Mekaniker  2 till 4 + 2 

 


