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”God Jul” önskar Infranord. 

 

Dags för den traditionsenliga Julklappen från ledningen : Ett Varsel 

Med hänvisning till ägarkrav och för dålig lönsamhet har Infranord inlett IOO 2, där 

det omorganiseras så att Östra regionen delas upp mellan Norra och Södra med region-

kontor i Gävle och Göteborg. Maskinenheten slår ihop två Maskinområden till totalt två. 

I samma veva varslas det om övertalighet med 150 anställda.Denna information fick vi 

fackliga organisationer sent i gårkväll, vi har inte heller varit delaktiga i arbetet på nå-

got sätt och ser detta som en ovälkommen julklapp. 

Vi vet ännu inte hur varslet slår men det berör både administration, här definierat från 

Arbetsledare och uppåt, och teknikerkategorierna över hela landet. 

Skälet är alltså enligt Infranord ägarens (Näringsdepartementet) krav på avkastning 

där bolaget ska lämna vinst från 2016. Samtidigt ser vi en kraftigt ökande inhyrning i 

produktionsleden och förstår inte logiken, fakta är att Infranord hyrt in ca 130 årsman 

inom BEST, lägger man sedan på alla heltidsarbetade pensionärer och de som ännu inte 

gått hem från den förra uppsägningen, kommer man fram till att Infranord under 2014 

haft ca 250 årsman extra för att klara av jobben .  

Trots detta ska nu ytterligare 150 bort, kan bara dra en slutsats och det är att jobben 

finns men ledningen tänker ersätta tillsvidareanställda med ca 400 årsman med inhyrda 

eller UE . 

Viss känns det bra att veta att vi sägs upp för att ”omsättningen per anställd ska 

öka”……d.v.s. genom att någon som ej är anställd av Infranord utför jobbet istället. 

Var och vilka som man har för avsikt att ersätta med inhyrda arbetare spar Infranord 

att presentera till efter julhelgen, tidigast då förhandlingarna påbörjas i januari.  Nu är 

det tredje gången vi får en sådan julklapp, ni trodde väl inte att Infranord glömt bort 

sin Julklapp ……. 

God Jul önskar Infranord. 

Styrelsen Seko FO Infranord. 

 

 


