"Neddragningarna beror
på färre order"
Metallfacket på Getinge stenlization har annan bild än vad företaget visar
CETINCE. Förr hette det:
Har du väl kommit in på
Getinge, behöver du
inte bekymra dig om
annat jobb i framtiden.
-Det var då det. Getinge har
blivit ett stort börsföretag
och vd:n kan inte längre gå
runt på fabriken och heja
och samtidigt kunna namnen på dem som jobbar, säger Anders Tandrup, ordförande på metallklubben på
Getinge Sterilization AB.
Varslet som offentliggjor-

Stort varsel. Getinge varslade i måndags 70 av sina anställda om uppsägning.
des i måndags är det största
fabriken någonsin har haft.
Bent Carlsen, montör av

sterilisationsapparater, har
jobbat i 42 år som metallarbetare på Getinge och har

Nu känner vi
att besluten fattas
med hänsyn till koncernen och inte till
oss här i Getinge.
BENT CARLSEN, montör

ling, Peter Palmqvist, pratade om detta i HP i går och
pekade på detta som orsak
till varslet.
-Vi har hittills inte sett
att outsourcingen konkret
har drabbat oss med minskad personal, som den har

retaget gick ut med varsel på
sammanlagt 65 tjänster i två
omgångar, först i mars och
sedan i juni.
Då fick till slut 49 metallarbetare sluta. Men omkring
hälften av dem kom tillbaka
vid den produktionsuppgång som tog fart redan våren 2010. Den höll också i sig
så att fler anställdes på företaget än vad som hade slutat
under de föregående åren.
Uppsägningar i Getinge, Vid ingången till 2009 hade
i större omfattning, har bara Getingefabriken ett 320-tal
skett en gång tidigare. Det anställda - i dag är siffran
var så sent som 2009, då fö- 407. Uppgifter gör dock gäl-

haft tunga fackliga uppdrag
och även representerat fack
i bolagsstyrelse. Han bekräftar Anders Tandrups beskrivning:
-Tidigare var drift av fabriken lokalt förankrad och
hade lokala chefer. Nu känner vi av att besluten fattas
med hänsyn till koncernen
och inte till oss här i Getinge.

gjort vid fabrikerna i Eslöv
och i Växjö. Det handlar
i stället om att vi inte har
orderna med oss, säger Anders Tandrup.
Det var också, uppger
han, vd:ns budskap när information om varslet lämnades i måndags till alla anställda och fackklubbarna
enskilt.
När planen för outsourcing
förhandlades fram för 1,5
år sedan var man överens,
fack och arbetsgivare, om
att planerna inte skulle kol-

lidera med möjligheterna
att behålla jobben. Genom
att leja bort rena tillverkningsmoment skulle ytorna på Getingefabriken kunna ökas för montering, för
ett större produktsortiment, för specialisering och
för en höjning av kompetensen.
Sedan dess har omkring
7000 produktdetaljer, enligt metallklubbens räkning, slutat att stansas,
svarvas eller svetsas i Getinge. De har i stället hamnat på andra tillverkare

lande att det är tjänstemannakåren som jämförelsevis har ökat mest.
Fackklubbens uppfattning
är att varslet tidigare i veckan kommer av samma orsaker som 2009.
-Det är precis likadant.
Produktionen har gått ned.
Anders Tandrup kopplar
därmed inte det som sker
just nu till företagets outsourcingplan och ambitionerna att föra tillverkning till
Kina. Getinge Sterilizations
chef för produktionsutveck-

i Sverige eller i låginkomstländer som Kina. Detaljerna
anländer sedan till Getinge
och sätts samman till i huvudsak steriliseringsutrustning för sjukhus.
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