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”VART ÄR 
VI PÅ VÄG…”

Tänkte denna gång hålla mig kring följande ämnen:

• Vårt förhållande till ”främmande makt” 
    (läs Ystad Kommun).

•   Vårt dagsläge och fortsatta framtidsplanering.

•   Min uppfattning kring ”demokrati” vis-à-vis 
    utbyggnaden av hamnen samt fler framtidsförslag…

Vårt förhållande till ”främmande makt”! 
Det skrivna ordets makt är tydligen fortfarande stor 
och det är med stor glädje, som det kan meddelas att 
vi sedan årsskiftet haft olika möten med representanter 
för Ystad Kommun i ”vattenärendet” och hyser en viss 
optimism om att vi skall finna en ny lösning som är bra 
för såväl Ystad Kommun, Polykemis fortsatta verksam-
het i Ystad och vår gemensamma miljö. Hoppas att få 
återkomma längre fram under året…

Vårt dagsläge och fortsatta framtidsplanering. 
För en utomstående ser den nog mest ut som ”berg- och 
dalbanan” på Tivoli i Köpenhamn, det är både upp och 
ner… I det kortare perspektivet ser framtiden mest ut 
som en nedåttur med rätt mycket kittlingar i magen. 
Mängden inkommande order de senaste 4-5 månaderna 
visar tydligt på att försiktighet råder inom europeisk 

industri MEN samtidigt är det mycket positivt att vår 
fakturering inte gått ner lika mycket. Därmed upp-
står också en viss nervositet och osäkerhet kring fram-
tiden… Den som lever får se!

Parentetiskt, eftersom koncernbokslutet ännu inte är 
klubbat av bolagsstämman, kan det också nämnas att 
2018 visade ett överskott om än något mindre än 2017 
som i sig var något mindre än rekordåret 2016. Med 
andra ord och återigen; ett stort TACK till alla medar-
betare för ett väl genomfört år! 

Mer uppåt (och långsiktigt) är situationen för våra ut-
ländska framtidsprojekt. Utan att för den skull ropa hej 
o.s.v, så är det med viss förhoppning som det kan med-
delas att ett av våra tidigare prospekt i Tjeckien åter 
börjat röra på sig i positiv riktning, men vis av tidigare 
erfarenhet görs bedömningen att sannolikheten för ett 
framgångsrikt och positivt avslut i affären bedöms att 
vara 49/51… Historien har dock härdat oss så vi käm-
par på to the bitter end!

Även på andra sidan Atlanten håller det på att hända 
saker och även om sannolikheten för ett för oss positivt 
och gynnsamt utfall är svårbedömt, så har saker och 

VD, OLA HUGOSON

VD HAR ORDET

INLEDNINGSVIS VILL JAG PÅ DETTA SÄTT UNDERLÄTTA FÖR 

POLYNEWS LÄSARE OCH TYDLIGT INFORMERA OM DENNA 

LEDARES INNEHÅLL OCH SAMTIDIGT UNDERSTRYKA ATT ALLT 

SOM SKRIVS ÄR OCH FÖRBLIR UNDERTECKNADS ÅSIKTER! 

(OBS! INTE SOM PÅ SPÅRET!)



2 3

tankar satts igång för att bättre forma vår närvaro och 
framtid i Trumpland. 

I det stora landet i öster, Folkrepubliken Kina, är 
tecknen i skyn om möjligt ännu svårare att tyda. Om 
budgeten för 2018 var fågel så var utfallet fisk och giss-
ningsvis blir 2019 ”mitt emellan”, men i en marknad 
som håller på att stabiliseras och mogna är detta på in-
tet sätt oroväckande. Inte när vi kan dra slutsatsen att 
våra kollegor i marknaden om möjligt har ännu större 
nerförsbacke och ännu sämre intjäning än vad Magnus, 
Karsten och deras team uppvisar. 

Ett skäl till ”mognaden” i fordonsmarknaden är att 
många förstagångsbilköpare numera väljer att köpa en 
begagnad bil. Detta kan förklaras med att fram till nyli-
gen köpte alla nya bilar som förstabil eftersom det inte 
fanns någon direkt andrahandsmarknad. Denna trend är 
mest utbredd i östra Kinas utvecklade områden medan 
den tidigare trenden av att köpa ny förstabil fortfarande 
är ”normalt” i de nu alltmera expanderande områdena 
i västra Kina (Chongqing och Chengdu m.m.). Summa 
summarum av detta är att vi ser fram emot att utvecklas 
ännu mer i västra Kina, men i dagsläget är det lite för 
tidigt att sia om hur, vad och när. 

Därmed återstår bara att tydliggöra vad ”Min upp-
fattning kring ”demokrati” vis-à-vis utbyggnaden av 
hamnen samt fler framtidsförslag…” innebär!

Dock lite grunder från Wikipedia först:
”Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp /  / där 
den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess med-
borgare via allmänna och fria val, oftast av förtroende-
valda representanter till dess parlament (representativ 
demokrati).”

”FN:s konvention om medborgerliga och politiska rät-
tigheter /  / är ett FN-traktat som behandlar medborger-
liga rättigheter, baserat på FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna. /  / Det förpliktar staterna 
som undertecknar den att respektera individens med-
borgerliga och politiska rättigheter, inklusive rätten 
till liv, rätten till privatliv, religionsfrihet, yttrande-
frihet, mötesfrihet, rösträtt och rätten till en rättvis 
rättegång.”

Med hänvisning till ovan, vill jag understryka att det 
faktiskt är fritt att både tycka och uttrycka sig på an-
nat sätt än maktens (politikerna) företrädare tycker och 
detta utan att bli förlöjligad eller på annat sätt kränkt. 

På något för mig, och många av mina kamrater inom 
”Y-front”, märkligt och underligt sätt har många inom 
politiken i Ystad skapat sig en ”förutfattad” och/eller 
felaktig uppfattning om mitt och Y-fronts ställnings-
tagande kring utbyggnaden av Ystad Hamn.

Tvärtom har vi varit noga med att påpeka att vi var för 
en utbyggnad av Ystad Hamn, OM vi kunde få svar i och 
kring de kalkyler som låg till grund inför beslutet. Vid 
mötet på LiteMer påpekades att Y-front mycket väl kan 
ha feltolkat såväl diagram som sifferunderlagen för in-
vesteringen, men inte ens detta hjälpte oss att få klarhet. 
Att kalkylerna inte kunde tydliggöras eller förklaras så 
att vi inom Y-front kunde förstå det var mer än beklag-
ligt och detta hade säkert kunnat undvikas om politiken 
hade gjort sitt och tillsett att ansvarig tjänsteman från 
kommunens ekonomiavdelning eller från Ystad Hamn 
Logistik AB hade närvarat, men så blev det inte.

Uppfatta nu inte detta ”inlägg” i frågan kring hamn-
ens utbyggnad som om att undertecknad på något sätt 
försöker att ställa sig över den i vår kommun och i 
demokratisk ordning beslutade investeringen. Absolut 
inte! 

Tyvärr verkar det som om mötet på LiteMer väckte ont 
blod bland de inom Ystadpolitiken som redan hade 
uppfattningen klar... Detta då det framkommit att vid 
nämndmöten används epitet som utan tvekan är avsed-
da att förringa och förlöjliga undertecknad och övriga 
inom Y-front eftersom denna beteckning på vår sam-
manslutning vid mer än ett tillfälle byts ut mot:

”KALSONG-NISSARNA!” 

Även om jag är osäker på utkomsten, så är det min 
förhoppning att de av Ystads politiker som tar del av 
denna publikation kan hjälpa till att denna typ av här-
skartaktik undviks i framtiden och att diskussioner kan 
föras på ett mindre nedsättande sätt…

Oavsett vilket namn som används, så uppmanar jag Ystads 
politiker, oavsett parti, att snarast medverka till att 
Y-front med flera får en förståelig förklaring av under-
lagen för hamnbeslutet! 

Det är hög tid att presentera de underlag som ”måste” 
finnas som visar på den ekonomiska nyttan och vinsten 
för ägaren av Hamnen. Att redovisa betalda arrenden för 
de av Ystad Kommun gjorda investeringarna i hamnan-
läggningen som ”vinst” är rent bedrägligt eftersom det 
utan omsvep är en hyra som arrendatorn enligt avtal är 
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tvungen att betala för att ha tillgång till arrendeobjek-
tet. Vinst är det som blir över i driften när alla omkost-
nader räknats av från inkomsterna och ”pudelns kärna” 
i denna fråga är när och hur mycket vinst beräknas 
hamnen generera de närmsta 10-20 åren? 

Att ställa frågan ”hur kunde dessa medel (ca 700 mil-
joner kr) använts med bättre avkastning?” är efter 
Kommunfullmäktiges beslut fullständigt ointressant, 
men den borde dock finnas i bakhuvudet hos de som 
röstade för utbyggnaden på de presenterade underlagen…

Allt nog om hamnutbyggnaden. Att vi därigenom tycks 
ta oss till en ohotad ledning i tabellen över per invånare 
högst skuldsatta kommun känns så där!

Men eftersom förstaplaceringar (ibland) är värda att 
försvara så tänkte jag presentera lite personliga ”med-
borgarförslag” för Kommunfullmäktiges ledamöter 
att fundera över. Genomförandet av dessa borde säkra 
ledningen i tabellen för minst några hundra år. För 
möjligheten att likt Detroit, Michigan, USA att gå i 
konkurs föreligger väl inte för en kommun i Sverige? 

Hörde talas om att det lämnats in ett framtidsinriktat 
förslag som borde tilltala alla progressiva framtids-
tänkare och som nog innebär en hel del investeringar. 
Förslaget gick ut på att, i direkt motsats till makthavarna 
i Stockholms önskningar, investera i en egen flygplats i 
Ystad Kommun. Gör man bara detta rejält så att Boeing 
747 och Airbus A380 kan hanteras, så blir kostnaderna 
riktigt omfattande. Härligt med framtidstro!

För att mildra åsiktsbestämmarna i Stockholm tror jag 

att en sådan ”miljöfarlig investering” bäst kombineras 
med något som är mera miljöriktigt… och därför bör 
den kompletteras med en väl utbyggd, d.v.s. till alla 
olika delar av kommunen, tunnelbana! Fast ska vi ligga 
i framkant borde systemet inte bygga på traditionell 
teknik utan kontakta Elon Musk på Tesla och få igång 
investeringen i hans supersnabba vacuumteknik-
baserade ”rörpost” eller ”Hyperloop”. När ”vagnarna” 
rör på sig i 1000 km/h så kommer avstånden mellan 
orterna i kommunen att krympa till nästan ingenting 
eller nära nog att man är framme innan man steg på… 

Visserligen är tanken inte helt ny eftersom den enligt 
DI Digital (tisdag 2 februari 2016) ”dök upp redan år 
1863 i Jules Vernes bok ”Paris i tjugonde seklet””, men för 
en framtidsinriktad kommun borde detta snarast vara 
skälet att genomföra det, eller hur?

Om man sen betänker att det är av vikt att se till att Ystad 
Kommun även har en positiv internationell framtidspro-
fil så borde Ystads eget Hyperloop-system ”Swoosh” an-
läggas med en fastförbindelse till Bornholm. De boende 
där kommer säkert att se till att systemet byggs ut och 
kopplas samman med Hovedstaden, ja kanske t.o.m. 
med Hamburg och övriga Europa... 

Svindlande tankar och framtidsutsikter och samti-
digt kommer Ystad Kommun säkerligen t.o.m. att nå 
en förstaplats i Europaligan över per innevånare mest 
skuldsatta kommun! Inte illa av vår lilla kommun. 
Följer man sedan praxis och avstår från amortering av 
upptagna lån så säkerställs tabellpositionen för mycket 
lång tid framöver. 

Nä, nu måste jag nog sansa mig och sluta drömma, vak-
na till den krassa verkligheten som innebär att ta ansvar 
för inkomsternas förvärvande, kostnadernas betalande, 
amortering (återbetalning) av eventuella lån och per-
sonligt ansvar därtill. 

Fast tänk om man bara kunde ösa på och sedan efter 
ett antal år tacka för sig och överlämna ansvaret för 
tidigare tagna beslut till nästa i ledet! Det hade mina 
barn och barnbarn säkerligen inte uppskattat, men så 
fungerar ju inte privat ägande, så de behöver inte oroa 
sig! Och så borde också de som handhar våra gemen-
samma medel tänka och agera! Att skyffla över problem, 
ekonomiska, miljömässiga, sociala etc., till kommande 
generationer är rent ut sagt egoistiskt och småsint…

Ber att med dessa drömmar och tankar överlämna fun-
derandet till Polynews läsare och är mer än mottaglig 
för kommentarer, kritik, förklarande uppgifter eller an-
dra tankar! Hör gärna av Dig.

Då det snart är påsk ber jag att få önska Er alla en Glad 
sådan!

Ola Hugoson  
ola.hugoson@polykemi.se
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KVALITÉ & MILJÖ

ISO 9001 är en standard för en organisations led-
ningssystem. Men vad är då ISO 9004? Enkelt beskrivet 
är det en vägledning för hur kraven i ISO 9001 ska 
uppfyllas. ISO 9004 innehåller ett stort verktyg med 
frågor för en detaljerad egenbedömning för alla elva 
kapitel, och berör; Kvalitetsledning – En organisations 
kvalitet – Vägledning för att nå hållbar framgång. 

Under förra året reviderades denna standard och den  
innehåller mycket matnyttigt, hur vi bland annat bör 
arbeta för att utvecklas. Den innehåller många tips på 
hur vi som individer, men även som organisation, kan 
gå tillväga för att utvecklas och bli effektivare. Den 
bidrar också till organisationens hållbara framgång.

I ISO 9004 finns totalt elva kapitel, men i denna artikel 
koncentrerar vi oss på tre områden i sista kapitlet:
Förnyelse. Lärande. Förbättring.

Förnyelse
Förnyelse bör resultera i en förbättring som leder till 
nya eller förändrade processer eller prestanda.
Hur stödjer vi då förnyelse?
- Identifierar behov av förnyelse.
-  Uppmuntrar innovativt tänkande.
-  Inför och upprätthåller processer som möjliggör 
   effektiv förnyelse.
-  Tillhandahåller resurser som behövs för att för-
 verkliga innovativa idéer.

Lärande
Man uppmuntrar till förbättringar och förnyelse genom 
lärande. Underlag för lärande består bland annat av erfar-
enheter, analys av information, resultat av förnyelse m.m.

Lärande inom organisationen innebär att enskilda med-
arbetare och organisationens kunskap integreras.
Vad krävs bl.a. för att främja en lärande organisation?
- Att organisationens kultur, visioner och värderingar  
 är kända.
- Ledarskap och agerande.
- Nätverkande, interaktioner och kunskapsdelning  
 inom och utanför organisationen.
- System för lärande kunskapsdelning.
- Stöd till kompetensförbättringar.
- Uppskattning av kreativitet, inklusive stöd för 
 åsiktsmångfald.

Förbättring
Förbättringsarbetet syftar till att höja prestandan. För-
bättringar sker genom små och stegvisa steg, till be-
tydande förbättringar i organisationen som helhet. 
Förbättringar har vi på kvalitetsavdelningen tjatat om 
under alla år, så vi håller oss kort kring detta ämne den-
na gång.

Detta var ett litet utdrag från ISO 9004. Har det ska-
pats intresse; så kontakta undertecknade.

Jörgen Andersson & Thomas Pettersson

Källa: SIS – SS-EN ISO 9004:2018 

FÖRBÄTTRING – 
LÄRANDE & FÖRNYELSE
NÄR NÅGON PRATAR OM ISO OCH 9001 MÖTS HEN MED SKEPSIS… 

TRÅKIGT, LÅNGDRAGET, TJATIGT OCH KRAV.
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Även Denis Sehovic, som kommer att ersätta Karsten 
Vang som produktionschef under ett antal år, Peter
Åkesson och undertecknad var med på resan. Fyra 
förväntansfulla resenärer lämnade Sverige och begav sig 
med flyg till Shanghai. 

Efter en lugn och behaglig flygresa blev vi upphämtade 
på flygplatsen av Polykemis chaufför som transporterade 
oss till Kunshan. Där blev vi varmt mottagna av Magnus 
Lindahl, Karsten Vang och övrig personal, som även såg 
till att vi fick en ordentlig visning av produktionsanlägg-
ningen samt en presentation av personal och alla lokaler. 

Vi fick se hur uppförandet har påbörjats av ytterligare 
en fastighet – fräscht, fint och samtidigt annorlunda 

mot vad vi är vana vid. De gick igenom hela historiken 
om fabriken och dess olika byggnader och hur och var-
för man gjort på ett visst sätt. Vi fick även en genom-
gång av personalsystem och hur kompetenser bedöms, 
och hur öppna man är med bedömningar av anställda. 
Riktigt intressant!

På eftermiddagen begav vi oss till vårt hotell, superfint 
och många intryck att smälta. I samband med middagen 
på kvällen hade Dick lite problem med att åka hiss. Den 
ville inte riktigt stanna där han ville… så 45 minuter 
senare anslöt han till övriga sällskapet, rejält hungrig. 
Det fanns många olika varianter på maträtter och dessa 
måste ju testas, och vi var ganska överens – väldigt gott!

KINA – EN UPPLEVELSE

TISDAGEN DEN 19:E FEBRUARI VAR DET DAGS FÖR DICK AHLERT ATT NYTTJA SITT 

PRIS, VILKET INNEBAR EN STUDIERESA TILL VÅR ANLÄGGNING I KUNSHAN, KINA. 

KINA
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Andra dagen tog vi ytterligare turer i produktionen in-
nan vi strax före lunch begav oss mot Water Town och 
fick en guidad tur och lunch. Vi åkte gondol, shoppade 
och fick se vintillverkning. Det var en fantastisk upp-
levelse på många sätt, det enda som eventuellt inte var 
bra var vädret, men som tur var fanns det paraply. 

På kvällen fick vi ännu en upplevelse, en genuin ”run-
da bordet”-middag. Superhäftigt och fantastiskt gott! 
Några var inte riktigt förberedda på vad ”vitt vin” är, 
eller Baijiu som det heter på kinesiska, men nu vet man. 
Att få sitt Facebook-konto kapat är ingen höjdare och 
att bli utelåst från toaletten på sitt eget hotellrum är 
inte heller att rekommendera, vilket denna resegrupp 
kan intyga, men det mesta brukar lösa sig och det 
gjorde även detta.

Tredje dagen begav vi oss mot Shanghai för att äta lunch 
med Magnus och Karsten och där tackade vi för oss och 
begav oss sedan mot vårt hotell. Vår snälle chaufför såg 
till att vi hann  inom ett litet shoppingcentrum och 
övriga resesällskapet fick lära sig lite mer om shopping, 
medan någon av oss redan kan det där.

Vi fick en fantastisk eftermiddag och kväll i vimlet. 
En genuin kinesisk restaurang, där absolut ingen kunde 
engelska, men kreativiteten flödade och den trevliga 
personalen löste det med hjälp av Google Translate, och 
vi var så nöjda med både service och mat!

Fjärde dagen begav vi oss ut tidigt för att hinna med 
så mycket som möjligt. Effektiv shopping och många 
svarta påsar. Som tur var fanns det villiga bärare, då en 
del av oss handlade lite mer än andra. Lunch intogs på 
svindlande höjder med fantastisk mat även här, och ett 
otroligt skådespel på byggnaden mittemot. Vi fick se en 
guidad tur där de gick med linor ute på en glashylla som 
nästan fick oss att sätta maten i halsen. 

Vi fortsatte i vimlet travandes mot hotellet. På vägen 
stötte vi på många olika människor, höga byggnader 
och andra upplevelser. Kvällens mat avnjöts på ännu en 
bra restaurang och sen promenerade vi tillbaka till ho-
tellet för ett stopp i baren och en summering av dagen 
där vi alla var lika överens att allt varit toppen.

När det var dags för hemfärd lämnade vi ett soligt och 
varmt Shanghai och begav oss mot flygplatsen. Alla fyra 
nöjda med våra upplevelser och de intryck vi fått. Dick 
för att få se vår produktionsanläggning och hur man job-
bar där, Denis för att förstå vad som förväntas av honom 
de närmsta åren och jag som är otroligt tacksam av att ha 
fått se allt detta och vad det är som vår personal förvän-
tas göra i Kunshan. Förståelsen har ökat betydligt!

Tillbaka i ett regnigt Sverige, med många upplevelser 
rikare i bagaget och ett antal tusen steg, återvände vi till 
Ystad och våra arbetsuppgifter där.

Annika Strandberg
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Vintillverkning.

Dick Ahlert i en ovanlig outfit. U
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Häftig upplevelse från vårt fönster.Två glada resenärer.
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THE BARBER 
“How long before I can get a haircut?” 

The barber looked around the shop full of customers and 
said “About 2 hours.” The guy left, but did not return that 
day. 

A few days later, the same guy stuck his head in the door 
and asked, “How long before I can get a haircut?” 

The barber looked around the shop and said, “About 3 
hours.” 

The guy left and again, did not return that day. 

A week later, the same guy stuck his head in the shop and 
asked, “How long before I can get a haircut?”  

The barber looked around the shop and said, “About an 
hour and a half.” The guy left. 

The barber turned to his friend and said, “Hey Bob, do me 
a favor and follow him and see where he goes. He keeps 
asking how long he has to wait for a haircut, but he never 
comes back later.” 

A little while later, Bob returned to the shop, laughing hys-
terically. 

The barber asked, “So, where does he go when he leaves?” 

Bob looked up, wiped the tears from his eyes and said… 

“Your house!” 

Insänt av Ken Larson, Fairbanks, AL, USA

FRISÖREN 
”Hur länge innan jag kan få en hårklippning?”
 
Frisören såg sig om kring i en salong full med kunder och 
svarade: ”Om 2 timmar.” Killen gick men kom inte till-
baka den dagen. 

Ett par dagar senare stack samma kille in huvudet genom 
dörren och frågade, ”Hur länge innan jag kan få en 
hårklippning?” 

Frisören tittade sig omkring och svarade, ”Ungefär 3 tim-
mar.” 

Killen gick och kom ej heller tillbaka den dagen. 

En vecka senare, stack samma kille in huvudet och frågade, 
”När kan jag få en hårklippning?” 
 
Frisören såg sig omkring och sa, ”Ungefär en och halv 
timme.” Killen gick. 

Frisören vände sig till sin kompis och sa, ”Du Bob, gör mig 
en tjänst och följ efter honom och se vart han går. Han 
frågar jämt hur länge han måste vänta på en hårklippning, 
men kommer aldrig tillbaka.” 

En stund senare, kom Bob tillbaka till salongen och skrat-
tade hysteriskt. 

Frisören frågade, ”Så vart går han när han går här ifrån?”
 
Bob tittade upp, torkade bort tårarna från ögonen och sa…
 
”Ditt hus!” 

”Översatt” av Ola Hugoson
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CROSSFIT

Sedan januari 2019 lunchtränar ett glatt gäng Polykemi-
medarbetare ihop på onsdagar. Träningen genomförs i 
CrossFit Ystads lokaler vid arenan och som lokalens namn 
avslöjar så är det alltså CrossFit som är träningsformen. 

Du har säkert hört talas om CrossFit-gym – eller en box, 
som det också kallas. Frågat vad grejen är? Varför går vis-
sa i bekantskapskretsen från ingen träning till att träna 
3-4 ggr i veckan och slänger sig helt plötsligt med märk-
liga uttryck som WOD, Clean och AMRAP? Är CrossFit 
något för alla, eller är det enbart för superatleter samt är 
det ett måste att ta av sig tröjan när man tränar? 

CrossFit är varierad funktionell träning med vikt, oftast 
utförd under hög intensitet. Ett CrossFit-pass kan inne-
hålla allt ifrån ett maxlyft till löparintervaller till rör-
lighetsövningar och gymnastik. En salig blandning av 
allt för att göra din kropp så stark, smidig och rörlig 
som möjligt. Till skillnad från andra gym så finns det 

inga speglar i ”boxen”, kroppens utseende är sekundärt 
dess funktion. Funktionen står alltid i centrum. 

Är CrossFit för alla? Ja! All träning inom CrossFit ska-
las, vilket innebär att svårighetsgraden kan varieras 
baserat på din förmåga. Alla övningar kan göras om och 
vikter och repetitioner kan dras ned. 

Nu, peppade till tänderna, kommer onsdagsgruppen att 
fortsätta med sin träning under 2019 och är du intresse-
rad ska du inte tveka på att hänga med. Alla kan vara 
med och det är en kul stund mitt i veckan tillsammans 
med kollegor! 

Kontakta Oscar Hugoson för att provträna eller för frågor! 

Hanna Larsson

ONSDAGSGRUPPEN
DEN BERÖMDA SNÖBOLLSEFFEKTEN, SÅ SKULLE MAN KUNNA BESKRIVA HUR 

ONSDAGSGRUPPEN, ELLER LUNCHGÄNGET, DROG IGÅNG MED SIN TRÄNING. 

DET SOM STARTADE MED TVÅ, BLEV TRE, SNABBT FYRA OCH SEN HELT PLÖTSLIGT TIO.  

Onsdagsgruppen in action!
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Just den här onsdagen bestod gruppen av fr. vä. bakre raden: 
Karl Banke, Carina Hagström, Mia Persson, Kenan Kozica,  Anette Munch Elmér, Hanna Larsson. 
Fr. hö. främre raden: Gustav Hugoson, Patric Cederholm och Oscar Hugoson.

BIDRAG EFTERLYSES!
Då Polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med 

roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill 
eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby.

Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande e-mail adresser:
nina.andersson@polykemi.se • roger.espersson@polykemi.se • vendela.hugosson@polykemi.se
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Volkswagen och många med dem, har under senare år in-
fört en ny ”mer grön policy”. Denna omfattar bland annat 
att se över om återvunnen plast delvis kan ersätta nyvara. 

Under Tech-Day stal Polykemi rampljuset genom att 
bland annat marknadsföra sin återvunna lackerade 
PC/ABS. Ett flertal företag på plats hävdade att det är 
omöjligt att lackera återvunnet, så detta blev ett hett 
samtalsämne när Polykemi visade upp ett par detaljer 
av denna kvalitet.

Tech-Day var ett bra initiativ av Volkswagen då det gavs 
möjlighet för deras medarbetare att, när de hade tid och 
möjlighet, komma förbi utställningslokalen och samtala 
med utställare. På så vis gavs Polykemi möjlighet att 
träffa långt fler medarbetare än vad som annars är norm 
vid ett ”vanligt” kundbesök. Medarbetarna upplevdes 
dessutom ostressade och nyfikna. Det var i många fall 
tydligt att möjligheten att ersätta nyvara med högkvali-
tativt återvunnet material var en nyhet. 

Vi kommer att besöka Volkswagen under mars månad 
igen, som en uppföljning på de samtal vi hade under 
Tech-Day. Vi kommer då att arbeta för att gemensamt 

hitta lämpliga projekt på högkvalitativa återvunna com-
pounds att arbeta med. 

Polykemi kommer även som en ”spin-off ” på denna dag 
att erbjuda samma möjlighet till andra biltillverkare i 
Europa, en så kallad ”Polykemi Roadshow”. Inplanerat 
under våren är liknande besök hos BMW, Skoda och 
Daimler.  

Hanna Larsson

TECH-DAY HOS 
VOLKSWAGEN
DEN 14:E NOVEMBER 2018 GAVS POLYKEMI, TILLSAMMANS 

MED ANDRA FÖRETAG I BRANSCHEN, MÖJLIGHET ATT STÄLLA

UT I VOLKSWAGENS ENORMA FABRIK I WOLFSBURG. 

EVENEMANGET, KALLAT TECH-DAY, VAR ETT INITIATIV AV 

VOLKSWAGENS INKÖPSAVDELNING, MED SYFTE ATT ÖKA 

KUNSKAPEN OM ÅTERVUNNEN PLAST. 

UTSTÄLLNING

En detalj i vår återvunna PC/ABS som visst kan lackeras. 
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Deltagande från vänster: Richard Vanselow, Hanna Larsson,  Anders Svensson och Mattias Persson.

POLYKEMIS KONSTKLUBB
bjuder in alla medlemmar 

till den årliga dragningen i konstlotteriet.

FREDAG 17 MAJ KL 15.30

Välkomna! 

Det går bra att fortfarande gå med i konstklubben och delta i årets utlottning!

Då gäller kontant betalning - 600 kr - till Patrik Andersson.

Fo
to
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 V

ol
ks

w
ag

en



14

INVESTERING

Tjänstebilar måste laddas, anställda och besökare med 
olika typer av elfordon behöver kunna ladda på ett 
smidigt och säkert sätt samtidigt som förbrukning och    
kostnader måste administreras.

För att möta efterfrågan och ligga i framkant har en ladd-
park med totalt 10 laddboxar installerats på Polykemi. 

Laddboxarna kommer från DEFA e-mobility och har 
framtidssäkrats med den senaste tekniken med smart 
och flexibel laddning där laddstationerna är uppkopp-
lade och administreras online i realtid. 

Elen är till 100% förnybar grön el ifrån Skånska Energi, 
precis som all el som förbrukas på Polykemi.

Andreas Bergman

EN AV YSTADS STÖRSTA 
LADDPARKER 
FINNS NU PÅ POLYKEMI! 

INTRESSET FÖR MILJÖBILAR ÖKAR KRAFTIGT OCH INFRASTRUKTUREN 

RUNT ARBETSPLATSEN FÖRÄNDRAS I SAMMA TAKT.

Kunde de inte 
kopplat in ännu fler 

laddstationer i elskåpet? Nä… 
Det var proppfullt!
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TVÅ AV UTTAGEN SITTER I ANSLUT-
NING TILL BESÖKSPARKERINGEN 
OCH ERBJUDER NU FRI LADDNING 
TILL VÅRA BESÖKARE. 

Via registrering i receptionen får man tillgång till en 
RFID-tagg som ger åtkomst till laddstationen.

8 LADDPLATSER FINNS PÅ 
PERSONALPARKERINGEN 
BAKOM LAGERHALL A.
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GRATULATIONER & 
GRATIFIKATIONER
SOM SYNES PÅ FÖREGÅENDE TVÅ SIDOR VAR DET JULBORD PÅ ÖJA KROG DEN 14:E 

DECEMBER. EFTER ATT OLA HUGOSON INLETT KVÄLLEN MED ETT LITET TAL, SÅ VAR 

DET DAGS ATT TA ITU MED FÖRETAGETS GRATULATIONER OCH GRATIFIKATIONER.

JULBORD 2018

Därefter var det dags för 50-åringarna: Mikael Grabellus , Mats Lovehag, Jonny Eriksson, Mattias Persson, 
Erling Silverberg, Magnus Lindahl och Tony Hörberger.

Ola började med att kalla upp Thomas Pettersson och 
Per Persson som båda fyllt 60 år under 2018. De fick 
mottaga blommor och blad samt applåder från alla när-
varande. Tyvärr kunde Lars Andersson, som också fyllt 60 
år, ej närvara. Ola Hugoson höll tal. 
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GRATULATIONER & 
GRATIFIKATIONER

Nina Andersson

Ingela Johansson, Peter Åkesson, Jörgen Freij och Johnny 
Lindén har vardera varit 30 år på företaget. Själv fick un-
der tecknad sällskap av Christer Persson. Vi har båda ar-
betat 25 år i företaget. Himmel vad tiden går…Göran 
Olsson och Kent Dahlgren har hunnit med att avverka 20 år.

Efter detta var det dags att premiera de som jobbat 10, 15, 
20, 25, 30, 35 och 40 år på företaget. Thomas Pettersson 
har jobbat på Polykemi i 40 år!!! Sen hade vi tre personer 
som varit på företaget i 35 år ; Tommy Andersson, 
Peter Magnusson och Magnus Nilsson.

IRISH WEDDING 
At the Irish wedding reception the DJ yelled: “Would all 
married men please stand next to the one person who has 
made your life worth living!” 

The bartender was almost crushed to death.

Insänt av Ken Larson, Fairbanks, Alaska, USA

IRLÄNDSKT BRÖLLOP
 
På ett irländskt bröllop ropade DJ:n: “Kan alla gifta män 
att ställa sig sidan om den person som gjort livet värt att 
leva!” 

Bartendern blev nästan klämd till döds.

”Översatt” av Ola Hugoson, Ystad, Sverige

Sedan hade vi en hel hög med anställda som jobbat i företaget i 15 år : Roland Rask, Fredrik Thorsén, 
Christian Andersson, Patr ic Cederholm, Peter Svärd, Dick Ahler t, Henrik Brandt, Niklas Lundberg, Anders Grankvist, 
Peter Lind, Stefan Andersson och Adem Keljmen. 10 år har Jacob Hafström, Bernt Lundh och Fredrik Olofsson 
arbetat på företaget. När allt detta var avklarat, så var det dags att hugga in på julbordet och gott var det. U
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JULBORD 2018

FÖRSLAG & FÖRBÄTTRING
FÖLJANDE BELÖNADES FÖR GENOMFÖRDA FÖRSLAG:

1. Produktionspersonalen − Rondo & Scanfill Pris: 15.000:- (+ studieresa)
”En förbättring som sker i det tysta över lång tid är inte alltid uppenbar, och får inte alltid den uppskattning 
som förtjänas. Här har utvecklats stor självständighet, ett effektivt lagarbete och ett ansvarstagande även i situa-
tioner av motgång.”

2. Tre operatörer på E15 bestående av:  Jörgen Månsson, Linus Carlsson och Göran Olsson  Pris: 10.000:-
”En trio som tydligt visat framfötterna och gått i spetsen vad det gäller årets effektivitetsutveckling. 
Dessa tre operatörer har gång efter gång visat att en liten extruder har stor kapacitet.”

3. Jörgen Andersson (operatör)  Pris: 5.000:-
”En uppstickare i förbättringsarbetet som ligger bakom en ny enkel och uppskattad teknik för att skära ner 
oktabiner.”

Plats 4-5: Joakim Åkesson och Mats Bengtsson fick varsitt pris.  Pris: Presentkort (YSB) 2.500:-

Plats 6-10: Fredrik Thorsén, Christian Åberg, Niclas Ståhlbrand, Fredrik Nilsson, 
tre operatörer på E21 − Robin Hansson, Peter Svärd, Kent Dahlgren Pris: Presentkort (Upp eller Ner) 1.250:-

Vinnare av priser som lottas ut bland inlämnade bokförda förslag:
1. Sejdi Karaliti Pris: 5.000:-
2. Torbjörn Malmros Pris: Presentkort (YSB) 2.500:-
3. Anders Kax Pris: Presentkort (Upp eller Ner) 1.250:-

Peter Åkesson

Fr.vä: Ulf Malm, Fredrik Nilsson, Oskar Andreasson, Mats Bengtsson, Joakim Åkesson, Göran Olsson, Jörgen Månsson, 
Christian Åberg, Robin Hansson, Kent Dahlgren och Niclas Ståhlbrand. 
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FÖRSLAG & FÖRBÄTTRING

NYANSTÄLLDA PRODUKTION

PEKKA MÅNSSON

Befattning: Truckförare
Ålder: 28 år

Civilstånd: Sambo
Bor i: Ystad

Intresse: Familj, golf & vänner

MICHAEL HALL

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 33 år

Civilstånd: Gift
Bor i: Staffanstorp

Intresse: 
Fotboll, rugby & cykla med barnen

SL
U

TA
T  Namn  Anställningsform Avgångsdatum 

 Göran Olsson Tillsvidare 2018-12-31 
 Magnus Jeppsson Tillsvidare 2019-01-11 
 Peter Bjelk Tillsvidare 2019-02-08

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

MAN FÖRSVUNNEN
En kvinna kommer in på polisstationen för att anmäla att hennes man försvunnit. 

– Beskriv hans utseende, uppmanar polisen. 
– Han är lång, muskulös, grönögd…

Då avbryter hennes son:

– Men så ser han väl inte ut! 
– Tyst, Robert! Inte vill jag ha den fetknoppen tillbaka.

Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge 
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SEMINARIE OM 
ÅTERVUNNEN PLAST 

SEMINARIE

HOS MÖBELTILLVERKAREN J.E. EKORNES AS, 30:E JANUARI.

Vi har sedan tidigare diskuterat lite om återvunna plastmaterial 
till Ekornes med vår kund Pla-Mek, som formsprutar/levererar 
plastdetaljer till Ekornes, och redan idag använder Pla-Mek två 
återvunna material från oss till Ekornes-detaljer, nämligen 
REPRO ABS RE5 Svart (delar till stolshandtag som kläs in) och 
REPRO PP R220 Svart (transportemballage).

Efter att Pla-Mek hade skickat vidare vårt bizwiz-utskick till 
Ekornes gällande samarbetet mellan Rondo Plast och Volvo 
Cars, när det gällde Volvo Cars miljöprojektbilar, visade Ekornes 
snabbt ett stort intresse för att få mer information gällande åter-
vunnet plastmaterial från Rondo Plast och vilka möjligheter som 
finns med dessa material.

Det bokades då in ett seminarie på plats hos Ekornes i Sykkylven, 
Norge. Deltagare i detta seminarie var Fredrik Holst, Johan 
Sonesson, Petter Schöld, Andreas Hugosson från vår norska 
agent Hans Claussen AS, representanter från vår norska kund 
Pla-Mek och representanter från Ekornes. Representanterna 
från Ekornes kom från deras inköpsavdelning, deras teknik/
konstruktions-avdelning och deras CSR/Miljö-avdelning.

Johan Sonesson började med att hålla ett kort föredrag om 
Polykemi Group och de företag som ingår i gruppen. Efter detta 
höll Fredrik Holst ett föredrag om återvunnen plast, de mate-
rialkvaliteter vi har och vilka möjligheter och utmaningar det 
finns gällande återvunna plastmaterial. Representanterna från 
Ekornes kom med olika frågeställningar och funderingar gäl-
lande hur man skulle kunna börja använda mer återvunnen 
plast i deras produkter.

Efter en del diskussioner, där även Pla-Mek självklart var inblan-
dade, ska det tas fram några förslag på vilka befintliga detaljer 
som de anser skulle kunna vara intressanta att formspruta/testa 
i återvunna plastmaterial.

Därefter fick vi en mycket grundlig och intressant rundvisning 
i Ekornes fabrik, där man tillverkar t.ex. Stressless-stolar. Vi fick 
se i princip varje tillverkningssteg från inkommande trädetaljer 
till färdigmonterade stolar, färdiga för utleverans. Förutom att 
göra väldigt fina produkter/stolar, ligger Ekornes-fabriken i 
Sykkylven mycket naturskönt med vackra omgivningar.

Efter seminariet hos Ekornes, passade vi även på att besöka 
Pla-Meks fabrik i Sykkylven, som bara ligger en liten bit från 
Ekornes-fabriken. Här diskuterade vi vidare gällande både åter-
vunna plastmaterial, såväl som andra projekt. Fredrik Holst 
(som aldrig hade besökt Pla-Mek tidigare) fick se både Pla-Meks 
produktion och en del av de detaljer som de formsprutar. 
Vi andra som varit på Pla-Mek tidigare passade på att hälsa på 
de Pla-Mek-medarbetare som vi känner sedan tidigare. 

Petter Schöld, Johan Sonesson & Fredrik Holst

Johan Sonesson visar upp en av detaljerna som tillverkats 
i vår SCANAMID. 
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SEMINARIE OM 
ÅTERVUNNEN PLAST 

Efter ett kor t föredrag av Johan Sonesson, tog Fredrik Holst över. 

Vy från Ekornes konferensrum.

Fredrik Holst föreläste om återvunnen plast.
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AFTER WORK

VINPROVNING PÅ 
NORDIC SEA WINERY
JIPPOGRUPPEN 2.0 HAR GENOMFÖRT SITT FÖRSTA EVENT 

– VINPROVNING PÅ NORDIC SEA WINERY I SIMRISHAMN, DEN 8:E FEBRUARI. 

Tanken bakom detta event var att hitta på något som lock-
ade mycket folk, där alla kunde vara med och där det enda 
som krävdes var en viss nyfikenhet på vin. Jippogruppen 
lyckades verkligen med sitt mål, då vi var 39 stycken, från 
alla olika avdelningar på hela firman, som deltog.

Kvällen började med en mini-afterwork på Polykemi där 
det serverades vin, öl, cider och lite tilltugg. För dem 
som inte samlades på Polykemi fanns tre andra busshåll-
platser där man kunde bli hämtad, och Polykemi var 
det sista stoppet innan vi begav oss i samlad trupp mot 
Simrishamn.
 
Väl framme på Nordic Sea Winery fick vi en rundvandring 

i deras produktionslokaler där de visade hur de lagrar sina 
viner i både ekfat, men även stora aluminiumtankar. 

Själva vinprovningen var höjdpunkten på kvällen där vi 
fick prova fem olika sorters viner, tre röda och två vita. 
Vi blev instruerade vilka viner vi skulle prova till de 
olika ost- och charkdelikatesserna för att se vilka som 
passade med vad och vilka egenskaper vinerna hade. 
Utöver detta blev vi serverade hjortfilé till huvudrätt 
och cheesecake till efterrätt, väldigt gott! 

Jippogruppen tackar för en mycket väl genomförd kväll 
och vi är mycket nöjda med både eventet och gästerna, 
då allt gick som på räls och vi hade en supertrevlig kväll!

Vi tar gärna emot förslag på nya aktiviteter, allt mellan 
himmel och jord är välkommet och ni kan skicka för-
slagen till aw@polykemi.se.

Stort tack!
Jippogruppen 2.0
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VINPROVNING PÅ 
NORDIC SEA WINERY
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VERKSAMHETSMÅLEN 2018
MED HELÅRSRESULTAT FÖR

 

 

 

Resultat – koncernen 
Målområde Mål 2018 Resultat 2018 
Vinst  
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 

> 77 000 tkr 
> 68 000 tkr 
 > 5 000 tkr 
 > 4 000 tkr 

64 741 tkr 
57 454 tkr 
  5 245 tkr 
  2 942 tkr 

Vinst i % 
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 

> 7% 
  > 6,5% 
  > 2,5% 

       > 8% 

5,7% 
5,5% 
3,0% 
6,6% 

Personalkostnader 
kr/prod. kg 

> 2,65 kr/kg 2,60 kr/kg 

Lagervolym 
− Råmaterial 
− Färdigvara 

 
< 6 500 ton 
< 5 000 ton 

 
6 696 ton 
6 122 ton 

Ansvarig: VD Polykemi 

 

Marknad – koncernen 
Målområde Mål 2018 Resultat 2018 
Försäljningsvolym 
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 
− Polykemi Inc 

> 58 000 ton 
> 46 000 ton 
  > 8 400 ton 
  > 3 500 ton 
  > 3 000 ton 

56 320 ton 
46 075 ton 
  7 333 ton 
   2 912 ton 
   1 226 ton 

Antal 
kundbesök/aktiviteter  
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 
− Polykemi Inc 

 
 

> 2 100 st 
     > 50 st 
    > 100 st 
     > 80 st 

 
 

2 118 st 
    52 st 
  120 st 
     0 st 

Antal nya affärer 
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 
− Polykemi Inc 

 
     > 70 st 
     > 10 st 
      > 7 st 
      > 5 st 

 
  110 st 
   11 st 
    4 st 
    0 st 

Volym nya affärer 
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 
− Polykemi Inc 

 
> 3 000 ton 
   > 800 ton 
> 1 090 ton 
   > 100 ton 

 
5 500 ton 
   950 ton 
   360 ton 
       0 ton  

Nettotillskott (nya affärer 
– förlorade affärer) 
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 
− Polykemi Inc 

 
 

>  2 500 ton 
    > 600 ton 
        > 0 ton 
      > 80 ton 

 
 

3 650 ton 
   490 ton 
   360 ton 
       0 ton 

Personalkostnader  
Säljare/Tekniker  

< 0,25 kr/kg 
< 0,11 kr/kg 

0,27 kr/kg 
0,11 kr/kg 

Ansvarig: Marknadschef 

Produktion – koncernen 
Målområde Mål 2018 Resultat 2018 
Tillverkningskostnad 
(kr/kg) 

< 2,70 kr/kg 3,01 kr/kg 

Effektivitet (total södra-
norra) 
− Polykemi (E1-21) 
− Väster 
− Mellersta 
− Öster 
− Norra fabriken    
(E900, E903, Erema)  
− Norra fabriken (Scanfill)  

 
 

> 560 kg/h 
> 324 kg/h 
> 396 kg/h 
> 873 kg/h 
> 650 kg/h 

 
> 400 kg/h 

 
 

547 kg/h 
286 kg/h 
435 kg/h 
760 kg/h 
574 kg/h 

 
367 kg/h 

Personalkostnad  < 1,67 kr/kg  1,72 kr/kg 
Produktionsspill 
− Södra fabriken 
− Norra fabriken (Rondo)  
− Norra fabriken (Scanfill) 

 
< 2,75% 
< 0,80% 
< 3,20% 

 
2,88% 
0,65% 
2,60% 

Interna kassationer 
(% från fabrik) 
− Södra fabriken 
− Norra fabriken (Rondo)  
− Norra fabriken (Scanfill) 

 
 

< 2,0% 
       0% 
< 4,5% 

 
 

2,96% 
     0% 
3,96% 

Interna kassationer 
(% i fabrik) 
− Södra fabriken 
− Norra fabriken (Rondo)  
− Norra fabriken (Scanfill) 

 
 

  < 5% 
< 0,7% 
      0% 

 
 

5,27% 
0,40% 
     0% 

Underhållskostnad (total) 
− Produktion 
− Fastighet 

< 51 öre/kg 
< 45 öre/kg 
< 6 öre/kg 

61 öre/kg 
51 öre/kg 
10 öre/kg 

Energiförbrukning 
− Södra fabriken 
− Norra fabriken (Rondo)  
− Norra fabriken (Scanfill) 

< 0,42 MWh/ton 
< 0,38 MWh/ton 
< 0,95 MWh/ton 
< 0,15 MWh/ton 

0,420 MWh/ton 
0,390 MWh/ton 
0,775 MWh/ton 
0,177 MWh/ton 

Vattenförbrukning 
− Södra fabriken 
− Norra fabriken (Rondo)  
− Norra fabriken (Scanfill) 

 
< 0,70 m3/ton 
  < 1,4 m3/ton 

 
0,68 m3/ton 
1,39 m3/ton 

 
Inrapporterade 
arbetsplatsolyckor (antal) 
Som leder till sjukfrånvaro   

 
< 12 st 
  < 4 st 

 
27 st 
  1 st 

Inrapporterade tillbud 
(antal) 

> 30 st 44 st 

Ansvarig: Produktionschef 

Inköp – koncernen  
Målområde Mål 2018 Resultat 2018 
Externa inköp av 
omsättningen (baserat på 
snittpris försäljning)  

< 67,7% 
 

69,1% 
 

Andel återvunnet material > 25% 26,2% 
Ansvarig: Inköpschef 
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VERKSAMHETSMÅLEN 2018

Jörgen Andersson & Thomas Pettersson

 

Kvalité – koncernen 
Målområde Mål 2018 Resultat 2018 
Antal externa (huvudmålet) 
reklamationer/1 000 ton 
producerat material 
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 

 
 
 

< 0,40 st 
< 0,40 st 
 < 1,0 st 

 
 
 

0,45 st (antal 21 st) 
0,27 st (antal 2 st) 
0,70 st (antal 2 st) 

Externa reklamationer 
(delmål)  
Varu-/faktureringsvärde 
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 

 
 
 

< 0,17% 
< 0,17% 
< 0,17% 

 
 
 

0,40% 
0,11% 
0,02% 

Antal kundklagomål och 
synpunkter/utlev.antal 
1 000 ton) 
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 

 
 
 

< 1,5 st 
< 1,5 st 
< 1,5 st 

 
 
 

  1,5 st (antal 69 st) 
1,2 st (antal 9 st) 
1,7 st (antal 5 st) 

Ansvarig: Kvalitetschef 

Konstruktion & utveckling – koncernen 
Målområde Mål 2018 Resultat 2018 
Projekt som resulterar i en 
ny produkt eller en 
betydande förändring av 
befintlig produkt  

  > 5 st   6 st 

Antal prover producerade 
på den interna utvecklings-
avdelningen (antal prover/år) 

> 350 st 348 st 

Ansvarig: Utvecklingschef 

Personal – koncernen 
Målområde Mål 2018 Resultat 2018 
Personalomsättning 
Pers.oms. avslutning 

< 1,9% 6,4% 

Sjukfrånvaro 
(korttidsfrånvaro <14 dgr) 
− Tjänstemän  
− Kollektiv 

 
< 2,0% 
< 1,0% 
< 3,0% 

 
2,8% 
1,2% 
3,8% 

Sjukfrånvaro 
(långtids-frånvaro >14 dgr) 
− Tjänstemän 
− Kollektiv 

 
< 1,4% 
< 1,3% 
< 1,4% 

 
1,3% 
0,5% 
1,7% 

Arbetsmiljö 
Antal rehabiliteringsskador 

 
< 2 st 

 
0 st 

Ansvarig: Personalchef 

Lager & transport – koncernen 
Målområde Mål 2018 Resultat 2018 
Transportkostnad (kr/kg) 
− Polykemi 
− Rondo 
− Scanfill 

< 0,53 kr/kg 
< 0,58 kr/kg 
< 0,37 kr/kg 
< 0,27 kr/kg 

0,57 kr/kg 
0,64 kr/kg 
0,29 kr/kg 
0,23 kr/kg 

Leveranssäkerhet (%) > 98% 98% 
Ansvarig: Transportchef 

 

Jörgen Andersson & Thomas Pettersson 

BREAKING RULES 
On her first day at the senior’s complex, the new manager 
addressed all the seniors explaining some of her rules:   

“The female sleeping quarters will be out-of-bounds for all 
males, and the male dormitory to the females. Anybody 
caught breaking this rule will be fined $20 the first time.” 

She continued, “Anybody caught breaking this rule the 
second time will be fined $60. Being caught a third time 
will cost you a fine of $180. Are there any questions?” 

An older lady, Alice, stood up and inquired, “How much 
for a season pass?”

Insänt av Ken Larson, Alaska

REGELBRYTNING 
På sin första dag på ålderdomshemmet informerade den 
nya verksamhetschefen de boende om hennes regler: 

”Tillträde till den kvinnliga avdelningen kommer att vara 
förbjuden för alla män och den manliga avdelningen för 
alla kvinnor. Den som blir påkommen med att bryta den-
na regel får en $20 bot första gången.” 

Hon fortsatte, ”Den som blir påkommen att bryta regeln 
en andra gång får böta $60. Att bli påkommen en tredje 
gång kommer att kosta $180. Några frågor?” 

Alice, en äldre dam, reste sig och frågade, ”Vad kostar ett 
säsongskort?”

”Översatt” av Ola Hugoson
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MÄSSA

Många av möbeltillverkarna hade återvinning som tema 
i sina montrar detta år. Flokk har varit en föregångare 
på återvunnen plast i sina möbler. Hela deras monter 
var uppbyggd utifrån återvinning av olika material. 
Här fanns även stolar formprutande i Rondos återvunna 
PP-material.

Kinnarps hade en av de större montrarna på mässan där 
de visade olika möbler och inredningslösningar. Bl.a. är 
vi med och levererar material till deras stol Leia, som de 
visade i alla nya färger.

31,5% av besöken kom från utlandet, och mässan 
försätter att växa och stärka sin position som världens 
ledande mötesplats för skandinavisk design. 

Johan Sonesson

STOCKHOLM FURNITURE
AND LIGHT FAIR 2019
I BÖRJAN AV FEBRUARI BESÖKTE FREDRIK HOLST OCH UNDERTECKNAD 

NORDENS STÖRSTA MÖBELMÄSSA PÅ SVENSKA MÄSSAN I ÄLVSJÖ, 

STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR 2019. 

Kinnarps stol Leia som vi levererar material till.Vi passade även på att uppdatera vår hylla på materialbiblioteket!
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I Flokks monter passade Fredrik Holst på att 
testa stolen som är tillverkad i Rondos material.
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ANTAL ANSTÄLLDA
Även 2018 kunde vi konstatera en rejäl ökning utav antalet anställda. Vi ökade från 208 till 224 anställda, en ökning med 16 personer. 
Dessa var fördelade på 143 kollektiva (142 män/1 kvinna) och 81 tjänstemän (62 män/19 kvinnor).

PERSONALSTATISTIK 2018PERSONALSTATISTIK 2018 
	
	
Antal anställda 
Även 2018 kunde vi konstatera en rejäl ökning utav antalet anställda. Vi ökade från 208 till 224 anställda, en ökning med 16 personer. 
Dessa var fördelade på 143 kollektiva (142 män/1 kvinna) och 81 tjänstemän (62 män/19 kvinnor). 

      
 

       
      

 
       

      
 

       
      

 
       

      
 

       
      

 
       

      
 

       
      

 
       

      
 

       
      

 
       

      
 

       
      

 
       

      
 

       
      

 
       

      
 

       
      

 
       

      
 

       
      

 
       

      
 

       
      

 
     

 

 
Ålder -24	 25-29	 30-34	 35-39	 40-44	

	
45-49	 50-54	 55-59	 60-64	 65-	 Totalt 

Medel- 
ålder	

Män 13	 19	 19	 27	 28	 	 25	 34	 23	 15	 1	 204	 43	
Kvinnor 0	 2	 1	 3	 3	 	 3	 5	 3	 0	 0	 20	 45	

Totalt 13	 21	 20	 30	 31	 	 28	 39	 26	 15	 1	 224	 43	
 
 
Medelålder 
De anställdas medelålder var drygt 43 år. 
 
Anställningstid 
Den genomsnittliga anställningstiden var nästan 13 år, 16 år för tjänstemännen och nästan 11 år för kollektiva. 
 
Personalomsättning 
För 2018 vände siffrorna rejält uppåt. 13 st tillsvidareanställda slutade under året på egen begäran, varav 2 st gick i pension. Detta 
resulterade i en personalomsättning på 6,37%. Får betecknas som ovanligt högt med Polykemi-mått mätt. 
 
Sjukfrånvaro 
Efter ett par år av minskande sjukfrånvaro, så vände denna tyvärr åter upp under 2018. Februari-mars stack ut, förvisso inget ovanligt, 
men med betydligt högre siffror. Även under juni-juli-augusti var det ovanligt många sjuka, där augusti stod ut med dubbelt så hög 
frånvaro som under förra året. Lite märkligt med tanke på den varma sommaren, eller så var det just värmen som skördade offer under 
sommarmånaderna. Procenttalet slutade på 4,1 (2017 3,7%). 
 
Den korta sjukfrånvaron 1-3 dagar står för cirka 3/4 av den korta frånvaron. I snitt varade varje sjukdomstillfälle 2,77 dagar, något lite 
längre än förra årets 2,55 dagar. 
 
Så här var sjukfrånvaron fördelad på våra olika arbetsscheman för hela företaget, 2017 inom parantes. 
Dagtid – 21,8% (19,3) / Eftermiddag – 23,2% (29,4) / Förmiddag – 27,6% (29,0) / Natt – 27,4% (22,3). 
Största positiva förändringen stod EM för, -6,20%, medan natten tyvärr ökade med 5,1%. 
Fördelat på skifttillhörighet såg det ut som följer för hela företaget, 2017 inom parantes. 
A-skiftet – 25,2% (30,7) / B-skiftet – 25,6% (27,7) / Nattskiftet – 27,4% (22,3) / Dagtid 21,8 (19,3). 
Även här lite förändringar, en jämnare fördelning mellan skiften är resultatet. 
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ÅLDERS- & KÖNSFÖRDELNING 2018 

Män Kvinnor Totalt 

MEDELÅLDER
De anställdas medelålder var drygt 43 år.

ANSTÄLLNINGSTID
Den genomsnittliga anställningstiden var nästan 13 år, 16 år för tjänstemännen och nästan 11 år för kollektiva.

PERSONALOMSÄTTNING
För 2018 vände siffrorna rejält uppåt. 13 st tillsvidareanställda slutade under året på egen begäran, varav 2 st gick i pension. 
Detta resulterade i en personalomsättning på 6,37%. Får betecknas som ovanligt högt med Polykemi-mått mätt.

SJUKFRÅNVARO
Efter ett par år av minskande sjukfrånvaro, så vände denna tyvärr åter upp under 2018. Februari-mars stack ut, förvisso inget ovanligt, 
men med betydligt högre siffror. Även under juni-juli-augusti var det ovanligt många sjuka, där augusti stod ut med dubbelt så hög 
frånvaro som under förra året. Lite märkligt med tanke på den varma sommaren, eller så var det just värmen som skördade offer under 
sommarmånaderna. Procenttalet slutade på 4,1 (2017 3,7%).

Den korta sjukfrånvaron 1-3 dagar står för cirka 3/4 av den korta frånvaron. I snitt varade varje sjukdomstillfälle 2,77 dagar, något 
lite längre än förra årets 2,55 dagar.
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Så här var sjukfrånvaron fördelad på våra olika arbetsscheman för hela företaget, 2017 inom parantes.
Dagtid – 21,8% (19,3) / Eftermiddag – 23,2% (29,4) / Förmiddag – 27,6% (29,0) / Natt – 27,4% (22,3).
Största positiva förändringen stod EM för, -6,2%, medan natten tyvärr ökade med 5,1%.
Fördelat på skifttillhörighet såg det ut som följer för hela företaget, 2017 inom parantes.
A-skiftet – 25,2% (30,7) / B-skiftet – 25,6% (27,7) / Nattskiftet – 27,4% (22,3) / Dagtid 21,8 (19,3).
Även här lite förändringar, en jämnare fördelning mellan skiften är resultatet.

Även 2018 var det många som inte hade någon sjuktimme alls. Hela 61 st eller 27% lyckades hålla sig friska hela året.
Detta är något ner från tidigare år, men ändå beundransvärt.

 
Även 2018 var det många som inte hade någon sjuktimme alls. Hela 61 st eller 27% lyckades hålla sig friska hela året. 
Detta är något ner från tidigare år, men ändå beundransvärt. 
 

 
 
Sjuklönekostnaden 
Med ökad sjukfrånvaro följer ökad kostnad för densamma, 1346 tkr mot 1087 tkr för 2017. 
 

 
 
Sjukdomskartläggning 
Något högre sjukfrånvaro kunde konstateras, dock så är det glädjande att procentantalet för kroppsont fortsatt höll sig runt 10%, 
närmare bestämt 10,5%. Att jämföra med 19,7% 2015, 13,6% 2016 och 10,4% 2017. 
 

 
Patrik Andersson  
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Jan	 Feb	 Mar	 Apr	 Maj	 Jun	 Jul	 Aug	 Sep	 Okt	 Nov	 Dec	
2017	-	1087	tkr	 71	 114	 132	 90	 78	 61	 70	 7	 90	 125	 115	 135	

2018	-	1346	tkr	 61	 192	 135	 138	 67	 72	 95	 39	 127	 101	 152	 167	
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Sjukdomsorsaker 
2018 2017 

Antal Procent Antal Procent 

Influensa 94 19,0% 68 14,7% 
Feber 92 18,5% 101 21,9% 
Magproblem 85 17,1% 59 12,8% 
Kroppsont (Rygg 27/Nacke&Axlar 14/Knä 3/Ben&Fot 5/Arm&Hand 2/Div1) 52 10,5% 48 10,4% 
Förkyld 38 7,7% 41 8,9% 
Huvudvärk 23 4,6% 27 5,8% 
Illamående 19 3,8% 18 3,9% 
Migrän 18 3,6% 16 3,5% 
Halsont 10 2,0% 12 2,6% 
Enskilt färre förekommande anledningar, sammanslaget 65 13,1% 72 15,6% 
Totalt  496 100,0% 462 100,0% 

SJUKLÖNEKOSTNADEN
Med ökad sjukfrånvaro följer ökad kostnad för densamma, 1346 tkr mot 1087 tkr för 2017.

SJUKDOMSKARTLÄGGNING
Något högre sjukfrånvaro kunde konstateras, dock så är det glädjande att procentantalet för kroppsont fortsatt höll sig runt 10%, 
närmare bestämt 10,5%. Att jämföra med 19,7% 2015, 13,6% 2016 och 10,4% 2017.

 
Även 2018 var det många som inte hade någon sjuktimme alls. Hela 61 st eller 27% lyckades hålla sig friska hela året. 
Detta är något ner från tidigare år, men ändå beundransvärt. 
 

 
 
Sjuklönekostnaden 
Med ökad sjukfrånvaro följer ökad kostnad för densamma, 1346 tkr mot 1087 tkr för 2017. 
 

 
 
Sjukdomskartläggning 
Något högre sjukfrånvaro kunde konstateras, dock så är det glädjande att procentantalet för kroppsont fortsatt höll sig runt 10%, 
närmare bestämt 10,5%. Att jämföra med 19,7% 2015, 13,6% 2016 och 10,4% 2017. 
 

 
Patrik Andersson  
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2018	-	1346	tkr	 61	 192	 135	 138	 67	 72	 95	 39	 127	 101	 152	 167	

Tk
r	

Sjukdomsorsaker 
2018 2017 

Antal Procent Antal Procent 

Influensa 94 19,0% 68 14,7% 
Feber 92 18,5% 101 21,9% 
Magproblem 85 17,1% 59 12,8% 
Kroppsont (Rygg 27/Nacke&Axlar 14/Knä 3/Ben&Fot 5/Arm&Hand 2/Div1) 52 10,5% 48 10,4% 
Förkyld 38 7,7% 41 8,9% 
Huvudvärk 23 4,6% 27 5,8% 
Illamående 19 3,8% 18 3,9% 
Migrän 18 3,6% 16 3,5% 
Halsont 10 2,0% 12 2,6% 
Enskilt färre förekommande anledningar, sammanslaget 65 13,1% 72 15,6% 
Totalt  496 100,0% 462 100,0% 

Patrik Andersson
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POLYNEWS ÄR EN PERSONALTIDNING FÖR:

SCANFILL AB
Box 14, 271 21 YSTAD
Tfn: 0411-170 30
E-post: scanfill@scanfill.se

POLYKEMI AB
Box 14, 271 21 YSTAD
Tfn: 0411-170 30
E-post: polykemi@polykemi.se

RONDO PLAST AB
Box 97, 271 22 YSTAD
Tfn: 0411-723 90
E-post: rondo@rondoplast.se

Polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson

Redaktionskommittén:  Nina Andersson, Roger Espersson och Vendela Hugosson
Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. 

Skicka till Polykemi AB eller via e-post till: 
nina.andersson@polykemi.se • roger.espersson@polykemi.se • vendela.hugosson@polykemi.se

Polykemi Group bjuder in til l

FAMILJEDAG 
PÅ YSTAD
DJURPARK

29 JUNI 2019
Mer info kommer!


