
Getinge Sterilization 
varslar 70 personer 
CETINGE. Getinge Steri
lization AB har inlett 
förhandlingar med 
facken om att minska 
antalet anställda med 
ungefär 70 personer. 
Bolaget flyttar ännu 
mer produktion till 
Kina. 

Koncernen specialiserar 
sina enheter. Det är en stra
tegi som uppges minska 
kostnaderna, öka bolagets 
konkurrenskraft och stärka 
företagets ställning på den 
internationella marknaden. 

I beskedet som gavs till 
de fackliga organisationer
na i går vill ledningen för 
Getinge Sterilization flytta 
den mekaniska bearbet
ningen i maskinverkstaden 
till företagets enhet i Suz-

Vi hoppas nå 
en överenskommelse 
relativt snart kring 
vilka neddragningar
na berör och hur snart 
de ska genomföras. 
PETER PALMQVIST, 
Getinge Sterilization AB 

hou i Kina. Redan 2009 flyt
tades delar av produktionen 
av tryckkärl dit. 

Av de cirka 70 anställda 
som kommer att beröras av 
outsourcingen är majorite
ten metallarbetare, men 
även tjänstemän som arbe
tar med de verksamheterna 
kommer att beröras. 

- Det här är en strategisk 
inriktning som vi har bedri
vit i många år och som vi 
ser i ett mycket längre per

spektiv. Fokuseringen i fa
brikerna till att specialisera 
sig på en typ av verksamhet 
ger stora fördelar. Vi foku
serar på produktutveckling 
och på kompetenssidan, 
slutmontering samt slut
provning och ser att det är 
den kunskapsbasen som vi 
vill driva på här, säger Peter 
Palmqvist, som är ansvarig 
för produktutveckling, in
köp, logistik och produktion 
inom affärsområdet Infec-
tion Control. 

Det var i går för tidigt att få 
några besked om hur före
taget tänker lösa personal
nedskärningen, om man 
tänker erbjuda någon form 
av pensionslösningar eller 
liknande för att mildra ef
fekten av att så många ris
kerar att mista sina jobb. 

Företagets ambitioner är 

att slutföra förhandlingarna 
med facken så snart som 
möjligt. Uppsägningarna är 
tänkta att genomföras un
der hösten och vara helt av
slutade i början av nästa år. 

- V i hoppas nå en över
enskommelse relativt snart 
kring vilka neddragningar
na berör och hur de ska ge
nomföras. Generellt sett vill 
vi söka lösningar som är så 
bra som möjligt för indivi
den själv och för företaget, 
förklarar Peter Palmqvist. 

Getinge Sterilization AB 
har 407 anställda. I samhäl
let Getinge jobbar samman
lagt omkring 550 personer i 
något av koncernens bolag. 
Industrikoncernen har totalt 
närmare 12000 anställda. 
Renodlingen av Getinge Ste
rilization innebär att hela 
komponenttillverkningen 
och delar av den återståen-

de tillverkningen av tryck
kärl flyttas till Kina. 

Företagets varsel innebär 
dessutom att slutmonte
ringen ska effektiviseras 
och att neddragningen av 
antalet anställda även gäller 
monteringspersonal. 

När företaget 2008 avslö
jade att man tänkte flytta 
50 jobb till Kina blev beho
vet av personalminskningar 
til l slut mindre, genom att 
man tog hem legotillverk
ning och att inhyrd perso
nal fick sluta. I dag är läget 
annorlunda och antalet 70 
personer beskrivs av Peter 
Palmqvist som "en realis
tisk bedömning". 
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Metallklubben tittar på pensionsavgångar 
CETINGE. - Vi är chocka
de och situationen är 
inte alls rolig. 
Så säger Anders Tandrup, 
ordförande för metallklub-
ben i Getinge. 

HP nådde honom när 

klubbstyrelsen i går efter
middag satt i överläggning
ar över det varsel som hade 
kungjorts tidigare under 
dagen. Av de 70 tjänsterna 
är 50 varslade bland metall
arbetarna. 

Getinges vd hade tidigare 

under dagen samlat alla 
runt 400 anställda i en av 
produktionshallarna i fabri
ken, för att för alla samti
digt berätta om personal
neddragningen. En av me
tallstyrelsens första åtgär
der blev sedan att gå ige

nom personalstatistik och 
kika på åldersfördelningen. 

-När vi hade de stora 
varslen 2009 fanns det ing
en som direkt var på väg 
mot 65, varför det inte blev 
aktuellt att prata om pen
sionslösningar. Det är sam

ma folk i dag och nu finns 
det kanske 10-15 stycken 
som har hunnit bli 63 eller 
64 år, säger Anders Tand
rup. 
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