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119 sägs upp från KA 4 och Nya Varvet 

 

Bestörtning efter besked 

 

 

Förhandlingarna har skett på ett skandalöst sätt, säger Sune Svensson, 

representant för Statsanställdas förbund på Nya Varvet. 

 

119 civilt anställda vid KA4 och Nya Varvet kommer att sägas upp. 58 

kvinnor och 61 män. De som berörs arbetar inom administrationen eller 

på Nya Varvets verkstad. 

 

I går kom beskedet till de anställda. Ibland den administrativa personalen 

möttes informationen av förvåning och bestörtning. 

— Vi visste ju om att det skulle komma varsel. Men vi trodde inte att det 

skulle bli så många, eller att man skulle låta alla gå samtidigt, säger Inger 

Karlström på personalkontoret. 



Hon har arbetat på KA 4 i åtta år och är en av de 58 kvinnor som ska bort 

från administrationen. 

Det rådde en dyster stämning ute på KA 4 och Nya Varvet i går. 

Arbetsgivarsidan höll två informationsmöten för personalen. Listor med 

namnen på de som var "övertaliga" presenterades med over-head-

projektor. 

Nya Varvets verkstad ska läggas ner och här fanns samtliga namn med. 

Många av de anställda har varit på verkstaden i 30-40 år. 

□"Åderlåtning" 

Bland kontorspersonalen kommer de som har varit anställda kortare tid är 

13,5 år att sägas upp. 

— Det innebär att ungefär hälften av den administrativa personalen 

försvinner. Vi åderlåts på kompetens och kommer att få det mycket 

besvärligt. En del av våra arbetsuppgifter måste föras över på militären, 

säger byråintendent Maj-Britt Andreasson som förhandlat för arbetsgi-

varparten om uppsägningarna. 

Det som nu händer är att statens arbetsmarknadsnämnd (SAM) kopplas in 

för att söka omplacera de 119 till andra statliga förvaltningar. De som inte 

fått annat arbete inom en niomånadersperiod kommer att varslas om 

uppsägning. I de flesta fallen år uppsägningstiden månader. 

Sune Svensson är planeringsingenjör i verkstaden, och har suttit med i 

förhandlingarna som representant för Statsanställdas avdelning 20-21 på 

KA 4 och Nya Varvet. Han har varit anställd i verkstaden i 29 år och är nu 

en av dem som ska sägas upp. 

— Från början var det sagt att nedskärningarna skulle gälla 1989-90. 

Därför kom det som en överraskning att det skulle ske så snabbt och gälla så 

många, säger Sune Svensson. 

 "Skandalöst" 

Han är mycket besviken över utgången av förhandlingarna: 



— Allt har dikterats av marinstaben i Stockholm, och förhand-  

lingsarbetet har skett på ett skandalöst sätt. Vi har fått ställa upp både helger 

och kvällar för att bli klara till utsatt tid. Det har inte blivit en minut över till 

att försöka hitta andra lösningar. 

— Samtidigt som drygt en fjärdedel  av den civila personalen försvinner 

berörs inte en enda militär befattning. Vi ville också skjuta på 

förhandlingarna för att få resultatet från den s k samverkans-utredningen 

som försöker hitta lösningar för att rädda verkstaden. Men det har varit som 

att tala till en vägg, säger Sune Svensson bittert. 

NILS SVENSSON 


