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PERSONALTIDNING FOR LM ERICSSON MED DOTTERBOLAG

Jättekul alltså, sa
Yvonne, 1 9 , när hon
vann 2 0 0 0 kronor
LME
Storbands
"Fanclub"
med
200
medlemmar
hade sin stora premiedragning den 1
mars. Toppvinsten
2 000 kronor utföll
på nr 200. — Det
kan inte vara sant
och jättekul alltså,
sa chockglada vinnaren
19-åriga
Yvonne Kemborg
på TN/X/Mog. Alla
gladdes åt fru Fortunas
verkligt
lyckade toppvinstval.
Turflickan
"ställdes" upp på
en stol inför publiken, som hurrade,
applåderade
och
ropade
"grattis",
vilket KONTAKTEN
härmed också gör.
Forts på sidan 5.
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ATTITYDUNDERSÖKNINGEN
ENGAGERADE
DELTAGARNA
SIFO rapporterar ett verkligt
stort intresse hos de som deltog i undersökningen. Omkring
2/3 av de 1 099 som fyllde i
formulären hann t ex också
med att besvara och hade synpunkter på de åtta icke obligatoriska frågorna. LME kan vänta
sig slutredovisning —
som
publiceras i KONTAKTEN — om
ca en månad.
De slumpvis invalda deltagarna
genomförde undersökningen mellan
den 20—25 februari vid i 6 olika
tillfällen. Hos HF dellog nära 350
anställda, drygt 200 på TN, ca 70

hos AL/KV. inte fullt 50 i Bollmora, ca 80 i Borås, omkring 100 i
Östersund, ca 120 i Ingelsta samt
uppemot 150 i Karlskrona. FrågeForts pä sidan 2.

LME:s INTERNATIONELLA VERKSAMHET
/ . Kring den allmänna debatten om multinationella
"Det är bra, att det har blivit debatt kring dom multinationella företagen. Ju mera kännedom, om vad
dom multinationella åstadkommer, om hur dom fungerar, agerar, uppträder och varför dom gör som
dom gör, desto bättre är det. Dom multinationella är

1974

PA INSIDORNA

företag

omsusade av mystik. Dom förefaller på
ogripbara. Och det som för oss framstår
tiskt uppfattar vi lätt som något skumt.
jag gärna gratulera HF-nämnden till att

Bra frågor som gick att första även för
mig som icke svensk, tyckte förråds mannen
Rudolfo
Gonzalves
(TN/TV/Vt 7431. som kommer från en
portugisisk ö utanför Afrikas västkust.
Rudolfo började i januari 1970 hos
LME. Han hann inte med hela formuläret: — Läsa svenska går tyvärr lite'
långsamt, förklarar han.

något sätt
som mysDärför vill
de ordnat

Forts på sista sidan.

LME:s utlandsetableringar resulterar inte i en
minskning av antalet arbetstillfällen i Sverige.
Det är snarare tvärtom,
säger VD Björn Lundvall
apropå den lidbomska
promemorian. SIDAN 2
AB Helios redogör för
luftutsläppen som irriterar fabrikens grannar
bl a
personalen
vid
LME/HF och TN.
SIDAN 3

Över 800 anställda från LME-enheterna
Telefonplan hade mött upp i TN:s stora
informeras om bolagets internationella
företagsnämnd
som initiativtagare.
allmänna debatten om multinationella

kring huvudanläggningen
vid
matsal den 19 februari för att
verksamhet. Mötet hade HF:s
Förutom
översikter
av den
företag av två
gästföreläsare

— som KONTAKTEN
behandlar
i det här numret —
svarade
direktionen med VD i spetsen på frågor om LME.s
utlandsverksamhet.
I nästa nummer av personaltidningen
refereras den delen av informationsmötet.

BARNTECKNINGSTÄVLINGEN
FÖR HELA ERICSSONKONCERNEN

"LM-året 1973" finns nu
för utlåning. Årskavalkaden är för första gången
framställd i form av en
16 mm ljudfilm i färg.
SIDAN 4
LME-anställd
svensk
mästare i volleyboll för
handikappade vill starta
idrottsklubb vid huvudanläggning vid Telefonplan.
SIDAN 6
Förlängd tid
till 1 juni i år
Se KONTAKTEN
nr 2 / 1 9 7 4
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Bernhard
Lehiste
Kamrer Harald Tö rnq vi st, TN/EvC,
gick i pension den 1 mars 1974 och
lämnade därmed denna befattning.
Till ny chef för Ekonomiavdelningens sektion för Verkstadsredovisning
(EvQ har frän samma datum utsetts
Bernhard Lehiste, tidigare EvB.
Till sektionschefens ställföreträdare (EvA) har utsetts BoLindquist.Ev.
Harald Törnqvist kvarstär i tjänst
en kortare tid efter pensioneringen.
Han kommer därvid att syssla med
samordning av redovisningsfrågor
mellan HF och KA.

• För samordning av de systemtekniska aktiviteterna rprande AXE-projektet inom X-divisionen inrättades
den 1 mars en ny befattning XsM, direkt underställd XS. Till innehavare
av denna befattning har utsetts
ingenjör Göran Sundelöf, tidigare
X/MxC I samband härmed upphör
sektionen X/Mx.

Herr Arne Sandström tjänstgör
som arbetsledare för nätmontage i
Kuwait sedan den 16 december 1973.
Ingenjör Berndt Agnéus påbörjade
kontraktstjänstgöring i Irland den 8
januari i befattningen som kontrollchef.
Ingenjör Stig Johansson tjänstgör
i befattningen som installationschef
inom T-området i Venezuela sedan
den 2 januari.
Ingenjör Bertil Magnusson tjänstgör sedan den 15 januari som LME:s
anläggningschef i Oman.
Herr Rolf Rydén som varit anställd
vid Teleindustria Ericsson S A i Mexiko som ekonom har återvänt till Sverige. Han är sedan den 15 januari anställd vid avdelning Dpu.
Ingenjör Arne Modin påbörjade
tjänstgöringen som tillverkningschef
vid Sociedade Ericsson de Portugal
Lda den 11 januari.
Herr Sten Olof Olsson är sedan
den 18 januari stationerad i Libyen
som arbetsledare.
Ingenjör Hans Åke Strand tjänstgör i Zambia sedan den 28 januari
som projektingenjör.
Herr Erik Löfstedt påbörjade utlandstjänstgöringen den 3 februari i
Venezuela. Efter ca 3 månaders
tjänstgöring där överflyttas han till
Telefonos Ericsson C A i Ecuador för
att
fullfölja
tjänstgöringsperioden
som arbetsledare.
Ingenjör Rolf Magnertoft har
återkommit till Sverige efter avslutad
kontraktstjänst i Argentina. Sedan
den 31 januari övergår han till tjänstgöring vid SELGA.
Ingenjör Anders Benne påbörjade
den 3 februari tjänstgöringen som
försäljningsingenjör vid Ericsson do
Brasil Comercio e Industria.
Herr Bertil Strid har bytt stationeringsort. Sedan den 28 januari tjänstgör han i Oman som nätmontagechef.

ATTITYD...
Farts från 1 :a sidan
formulären omfattade ca 150 frågor
totalt med delfrågorna och fanns
utom på svenska även på finska
språket. Syftet med undersökningen
är, som K O N T A K T E N tidigare redogjort för, all få ett underlag i
LME:s planering för bästa möjliga
arbetsförhållanden och trivsel för de
anställda och för bättre informationsgivning inom förelaget.
Del kändes rätt skönt tyckte flera
som K O N T A K T E N pratat med alt
få svara på sådana frågor som t ex
den omfattande "Om- du tänker på
din anställning, ditt arbete, din arbetsplats och företagel L M E . sä
finns del vissa saker du personligen
tycker är vikliga och andra som inte
är så betydelsefulla för dig".
Sexton olika områden räknades
upp som skulle bedömas efier skalan "mycket viktigt", "ganska viktigt", "ganska oviktigt" eller "helt
dviktigi". Hur myckel betyder t ex
lönen, trevliga arbetskamrater, bra
arbetsledning, anställningstryggheten, arbetsmiljön, möjligheten att vidareutbilda sig inom L M E . lång semester, möjligheten att påverka den
egna arbetssituationen?
Frågorna om olika former av
medinflytande intresserade givetvis
liksom den del som rörde den fackliga seklorn. Värdefullt var vidare
Forts på sida 4.

X/l-personal

Utlandstjänst
Herr Bernt Israelsson påbörjade den
25 november 1973 tjänstgöringen
som instruktör vid LM Ericsson, Irland.
Ingenjör Willy Johansson har avslutat kontraktstjänsten i Saudiarabien. Sedan den 3 december 1973
tjänstgör han vid avd X/ErC.
Ingenjör Åke Ljungberg är sedan
den 4 januari anställd vid Ericsson do
Brasil Comercio e Industria S A som
dokumentationsingenjör.
Herr Sven-Ola Strömberg tjänstgör i Zambia som tekniker sedan den
13 december 1973.
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Personaltidning för
Telefonaktiebola get
LM Ericsson
med dotterbolag
Nr 3 Mars
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Lars Nilsson har påbörjat uppdrag som installationschef i Oran (Algeriet).
Conny Tenghoff, Gordon Sundberg, Reginald Barnett, Sune Nilsson och Ulf Johansson har påbörjat
och Åke Larsson avslutat uppdrag i
London.
Roland Engman har avslutat uppdrag i Thailand.
Lars-Åke Enell och Bert Magnusson har påbörjat uppdrag i Mexiko.

EB I N O R G E
B Y G G E R UT
A / S Elektrisk Bureau kommer att
bygga ut anläggningarna i Arendal
(Hisöy). Nästa sommar skall en ny
byggnad med 7 000 n r golvyta och
med 300 arbetsplatser vara färdig
att användas. Byggarbetet startar nu
i maj.
Idag arbelar omkring 500 människor, varav 70 procent är kvinnor,
vid anläggningen.

Fru Anita Jansson (TN/Lxf) kom till
LME i november 1970 och arbetar bl a
med stansarbete: — Det var andakts fullt i TN-matsalen när vi fyllde i formulärens. Jag själv gick helhjärtat in
för uppgiften och det verkade som alla
andra också gjorde det, säger Anita.
En del frågor var ganska invecklade.
Vad menas egentligen med multinationell? Och de där kunskapsfrågorna
om t ex antalet anställda inom bolaget, koncernens
försäljningssumma
1972 och i hur mänga länder LM har
fabriker blev rena gissningar. Tiden
räckte bra till, men jag svarade ändå
inte på de öppna frågorna. Räckte
med dom som man skulle kryssa för.
Där kom ju mina synpunkter fram.
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RedaktSr
Dbi Bert Ekstrand, tel 92048
(direktnummer 7192048)
Redaktionskommitté
Lennart Stranneborn, Vt 17, tel
92605, Erik Sund, Vt 11, tel 93311,
Lars Wiklund, VaC, tel 92611,
Alvar Hagberg, X/Stb, tel 92573
Ansvarig utgivare
DB Nils Tengberg, tel 93153
Tidningen utkommer med 15 nummer om året. Bidrag — som honoreras — mottas tacksamt under
adress

LME-anstöUdas

aktieägarförening

Styrelsen har dryftat tidpunkt för ordinarie föreningsstämma 1974. Den anser att de flesta medlemmar kan få god information vid LMEs bolagsstämma den 28 maj 1974 och att
det därför är lämpligt att inte lägga föreningsstämma nära
bolagsstämman. Styrelsen har därför beslutat att hälla ordinarie föreningsstämma 1974 under hösten, preliminärt under andra hälften av september. Närmare tid kommer att
meddelas senare.
Enligt stadgarna gäller att medlem som önskar viss fråga
behandlad på stämman skall meddela styrelsen denna senast en månad före den av styrelsen meddelade tidpunkten.

KONTAKTEN
Box 32073
12611 STOCKHOLM
Internt är redaktionens beteckning
HF Dbi. rum 6133.
Tryckeri AB Allehanda Trelleborg

Föreningens stadgar var införda i KONTAKTEN nr 2 för
1974. De medlemmar som vill ha stadgarna tillgängliga bör
därför spara detta nummer.

LME:s lokala
tillverkning i utlandet
skapar nya jobb
i Sverigefabrikerna
LM Ericsson har under den senaste
tioårsperioden byggt nya utlandsfabriker i åtta Jänder för telefoniproduktion. Trots detta — eller kanske
just tack vare detta — ökade företaget sin export från Sverige till just
dessa länder från 100 till 500 miljoner
kronor per år under den aktuella tidsperioden.
Oetta är ett exempel på att LM
Ericssons utlandsetableringar inte resulterar i en minskning av antalet arbetstillfällen i Sverige utan tvärtom
säkrar arbetet för ett ökande antal
människor i vårt land.

— Om man tagit det föreslagna sysselsättningskriteriet i
den lidbomska promemorian om kontroll av utlandsetableringar och hårddragit den kortsiktiga effekten här hemma så
hade man kunnat finna grund för att avslå alla våra åtta investeringar, säger V D Björn Lundvall. — Anlägger man ett
kortfristigt perspektiv begränsat till ett å två år efter det att en
ny anläggning tagits i bruk kan det kanske förefalla som om
etableringar utomlands innebär utflyttning av arbetstillfällen
men all vår erfarenhet visar att sådana etableringar i det långa
loppet i själva verket innebär större svensk export och därmed
mer arbete i vårt land, understryker direktör Lundvall.
LM Ericssons marknad i Sverige präglas f n av stagnation.
Telefonimarknaden växer mycket långsamt och större delen
av behovet av telefonstationer, växlar och telefonapparater
täcks av televerkets verkstäder. Detta innebär att LME för sin
expansion är helt beroende av utlandsmarknaderna.
Det visar sig också att det i första hand var expansionen
utomlands som gjorde det möjligt för Ericssonkoncernen att
under 1973 öka sin svenska personalstyrka med över I 300
personer, varav 1 200 på kollektivsidan. De länder där koncernen har egna fabriker svarade för en betydande del av efterfrågeökningen. Trots egna produktionsresurser i dessa länder krävs nämligen betydande stödleveranser från Sverige både av komplett utrustning och av komponenter som utgör en
del av de lokalt tillverkade produkterna.
Moderbolaget i Ericssonkoncernen, som trots en dynamisk
expansion utomlands ökat sin svenska arbetsstyrka med över
7 000 personer under de senaste tio åren, har egna fabriker i
14 länder. Exporten från Sverige till dessa länder har under
perioden 1963—73 ökat från cirka 175 miljoner kronor till
betydligt över en miljard kronor per år. Exporten till de länder, där tillverkningsenheter etablerats, har vuxit långt snabbare än till de länder där någon lokal produktion inte finns.
Idag svarar de länder, som har egen LME-produktion, för
2/3 av hela moderbolagets export! Detta innebär att inemot
10 000 anställda enbart på verkstadssidan i det svenska moderbolaget är sysselsatta med arbetsuppgifter för just de länder som har egen tillverkning av LME-produkter.
Telekommunikationsutrustning anses i många länder teknologiskt intressant och fruktbärande för den nationella utvecklingen. Detta innebär att myndigheterna ofta anser det
önskvärt att tillverkning av sådan utrustning sker i landet ifråga. Det är alltså marknadens krav som styr etableringsbeslutet. LM Ericssons utrustning säljs ju företrädesvis till statliga
teleadministrationer och uppfyllandet av kundens önskemål
om lokal produktion är ofta ett villkor för beställningar. Valet
står mellan att tillmötesgå sådana krav eller överlämna marknaden till någon av LM Ericssons konkurrenter på världsmarknaden. Att det i sådana situationer är till fördel för alla
parter — utom konkurrenterna — att LME väljer lokal produktion torde väl stå helt klart.
En lagstiftning som syftar till att begränsa företagets investeringar utomlands genom hänsynstagande till kortfristiga
sysselsättningsaspekter vore en ytterst olycklig utveckling i
LM Ericssons fall. Den skulle försvaga företagets möjligheter
och ställning på den internationella telekommunikationsmarknaden, som präglas av hård konkurrens, och därmed också företagets möjligheter att upprätthålla en hög sysselsättning i
Sverige. En tvångsstyrd reglerad etablering och expansion
utomlands kan bara bli till gagn för en intressentgrupp —
LM Ericssons internationella konkurrenter.
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MILJÖ VÄNLIG ARE LOT
rSLÄPP FRÅN HELIOS
— Vi har gott hopp om att kunna eliminera
eller åtminstone radikalt minska de olägenheter vi förorsakar våra grannar. Lukten kan
för närvarande vara obehaglig vid vissa tillfällen, men den kommer att försvinna så
småningom, lovar oss AB Helios. Luftutsläppen från fabriken vid Te I lusborgs vägen har
länge irriterat LM-are och andra i omgivningen. De bedöms dock vara helt ofarliga
ur hälsosynpunkt.

Tensider kan vara tvålar eller
syntetiska ämnen. Dessa utför det
egentliga tvättarbetet.
NTA ersätter det mesta av tidigare nödvändiga fosfater och verkar
främst genom att avhärda tvättvattnet.
Fosfat hjälper tensiderna i tvättarbetet. Fosfater verkar gödande på
växtlighet i sjöar och vattendrag så
att dessa "växer igen". Fosfatmängderna bör därför hållas så låga som
möjligt. Genom användning av
NTA har fosfathalten reducerats
med 70 % jämfört med tidigare
vanliga tvättmedel.

Vattenglas skyddar mot angrepp
på aluminium.
CMC förhindrar smutsen att falla
tillbaka på tvätten under tvättningen.
Perborat blekmedel som bleker
bort fläckar av t ex vin och saft som
ej kan direkt tvättas bort.
Mg-silikat och EDTA stabiliserar
perboratet och motverkar därigenom
att blekmedlet angriper textilierna så
att dessa försvagas.
Optiska vitmedel bibehåller vita
plaggs vithet genom att motverka
gulning. Optiska vitmedel kan
nyansförändra pastellfärgade plagg i
gult, rosa och grönl.
Parfym ger behaglig atmosfär under tvättarbetet.
Natriumsulfat ingår som biprodukt i några av ovanstående ämnen.

Soda gör tvättlösningen lagom
alkalisk för såväl effektiv smutsborttagning som skonsam behandling
av textilier och textilfärger.

Råvarorna kommer till Helios
som vätskor, pulver och pastor.
Företagets uppgift är att blanda råvarorna i lämpliga proportioner och

Överingenjör
Roland
Wallin
berättar om tillverkningen av tvättmedlet 'Tend Maskintvätt". Råvarorna i produkten fungerar så här:

av blandningen åstadkomma ett
pulver som lämpar sig som tvättmedel, vilket bland annat kräver att det
lätt löser sig i vatten. Den i dag dominerande tekniken för detta är s k
spraytorkning.
Man blandar alla råvarorna utom
perborat och parfym till en s k slurry — en trögflytande blandning
med ungefär 50 % torrhalt. Slurryn
värms för att bli mer lättflytande
och pumpas med högt tryck till toppen av ett stort plåttorn. I tornet är
anordnat en rad munstycken, s k
dysor. I dysorna bildar slurryn en
mängd droppar som faller nedåt i
tornet. I tornets nederdel finns intag
för varmluft. Denna stiger uppåt
och torkar dropparna så att de bildar ett kornigt pulver som tas ut via
en konisk avslutning av tornet på
ett transportband. Pulvret blandas
så med perborat och parfym och
paketeras.
Den utgående varmluften från
spraytorkningen passerar först cykloner och därefter en s k scrubber
för vattentvätt, där avskiljning av
damm och andra föroreningar sker.
Scrubbern installerades 1966 och
ansågs då höra till de modernaste i
världen, när det gällde motverkande
av luftföroreningar vid tvättmedelstillverkning.
Före scrubberns tillkomst råkade
Helios ibland ut för stoftutsläpp
som föranledde klagomål från grannarna. På senare tid har företaget

DEN NYi

Lagen om arbetarskydd, som trädde i
kraft 1949, präglades i princip av det i och
för sig viktiga kravet att människan i arbetslivet skulle skyddas mot olyckor och
ohälsa i arbetet. Grundtonen i 1949 års
lag anstöt i mycket av vad som fanns inskrivet i 1912 års lag — vår första egentliga arbetarskyddslag. 1949 års lag var ett
stort framsteg på området. Tyngdpunkten i
lagtexterna låg dock främst på den tekniska sidan.
Den nya lagen som trädde i kraft den 1
januari i år förutsätter två viktiga saker: arbetsmiljön är en viktig och naturlig del av
företagets verksamhet samt att kostnaderna för miljöförbättringar inte får betraktas annorlunda än andra kostnader i företaget.
Arbetsmiljön är en angelägenhet som
båda parter — arbetsgivare och arbetstagare— har ansvar för. Men huvudansvarig
är arbetsr ivaren; i det fallet skiljer sig den
nya lagen inte från den gamla. Vad som
däremot skiljer den nya lagen från den
gamla är att man sökt stärka den fackliga
företrädarens — skyddsombudets — ställning i företaget. Detta framgår tydligt i vidstående sammandrag av lagen.

hört mycket lite om stoft, men mer
om oangenäm doft. Så egendomligt
det kan låta. verkar det som om åtminstone en del av dessa dofter orsakats av miljödebatten.
Det är nämligen så att Helios
med hänsyn till riskerna för vattenförorening gått över till biologiskt
"mjuka", dvs lättare nedbrytbara
tensider. En del av dessa har redan
i sig själva en starkare lukt än de tidigare använda "hårda" tensiderna.
Till detta kommer att de lättare påverkas av värme och syre. Vissa
luktämnen följer i ringa mängd med
torkluften ur tornet. Eftersom de är
relativt lite lösliga i vatten avlägsnas
de inte i vattentvätten utan följer
med även i skorstenen. Det är dessa
luktämnen som orsakar luktproblem.
Bland det mest iögonenfallande
ar förmodligen den stora "rökplymen" från den höga skorstenen.
"Röken" är den utgående varmluften från spraytorkningen efter cykloner och vattenscrubber. Det som
gör "röken" synlig är stora mängder vattenånga som kondenseras vid
varmluftens avkylning. Avdunstningen i tornet kan uppgå till 3 000
liter vatten per timme.
Så långt beskrivningen om hur
problemen ser ut. Och nu till den

Vi har gott hopp om att på detta
satt kunna eliminera eller åtminstone radikalt minska de olägenheter vi
förorsakar våra grannar. Arbeten av
detta slag är tidskravande och man
måste ha tålamod.
Vi vill emellertid framhålla, att
samtliga komponenter i våra tvättmedel ar omsorgsfullt prövade och
så långt dagens vetande sträcker sig
bedömts vara helt ofarliga ur halsosynpunkt. Ni utsätts alltså inte för
några halsorisker genom grannskapet med oss. Lukten kan för närvarande vara obehaglig vid vissa tillfallen, men kommer att elimineras
så småningom.

kRSKYDDSLAGEN
Skyddsombud ska ha behövlig ledighet med lön for alt utföra sitt uppdrag.

På varje arbetsställe med minst fem anställda ska det finnas skyddsombud.

I akuta farosituationer avgör skyddsombudet själv den lid som behövs
för att fullfölja sin skyddsinsats.

Om förhållandena kräver det, utses skyddsombud även på arbetsställe
med förre än fem arbetstagare.

Om omedelbar och allvarlig fara föreligger för arbetstagarens liv eller
hälsa och rättelse ej kan nås omedelbart genom hänvändelse till arbetsgivare, har skyddsombudet rätt all stoppa arbetet i avvaktan på yrkesinspektionens ställningstagande.

Det är den lokala avtalsslutande fackliga organisationen som utser
skyddsombud. Om sådan ej finns är det arbetstagarna som väljer
skyddsombud.

Skyddsombud som stoppat arbete trots att tillräckliga skäl inte funnits
är i sådana sammanhang alltid fri från skadeståndsansvar.

På arbetsställe med fler än ett skyddsombud ska ett av dem utses till
huvudskyddsombud.

Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar och arbetsmetoder.

På arbetsställe med minst femtio anställda ska det även finnas skyddskommitté.
e

berättigade frågan vad Helios tänker
göra åt dem?
— Den mest närliggande tanken
i sådana sammanhang är givetvis
bättre rening, säger överingenjör
Wallin. Det finns dock inte någon
etablerad teknik för detta speciella
område, så vi får fortsätta att söka
oss fram. En väg som vi nu är inne
på är at! söka modifiera vår tillverkningsteknik. De arbeten som pågår i
denna riktning är recirkulation av
torkluft och därmed minskning av
den mängd vi släpper ut, samt ett
modifierat sprayförfarande som innebär att värmekänsliga tensider ej
utsätts för höga temperaturer.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka for att uppnå sunda och
säkra arbetsförhållanden.

På företag med färre antal anställda än femtio ska skyddskommitté
tillsättas om arbetstagarna så begär.

#

Regionalt skyddsombud ska om förhållandena kräver det kunna utses
vid arbetsställe där skyddskommitté inte finns. Frågan ska dock först
underställas yrkesinspektionen.

e

Skyddsombud har rätt ta del av alla handlingar och upplysningar som
är av betydelse för ombudets verksamhet.

MASKINTILLVERKARES SKYLDIGHETER:
Genom arbetarskyddslagen är inte bara arbetsgivaren
förpliktigad att vidta åtgärder till förebyggande av
ohälsa och olycksfall. Ett sådant ansvar åvilar även den
som tillverkar, försäljer eller upplåter för användning
maskin, redskap eller annan teknisk anordning. Bestämmelserna härom finns i Arbetarskyddslagen § 45.
Detta innebär att när någon inom företaget låter anskaffa t ex en
produktionsmaskin eller, varför
inte, en kontorsmaskin, så måste

RBI

LME tillställde förra året AB Helios en skrivelse angående det illaluktande och ymniga luftutsläpp från
fabrikens stora skorsten som tidvis förorsakar stora
olägenheter för bl a de LME-anställda vid HF och
TN. AB Helios överingenjör Roland Wallin redogör
här för företagets tvättmedelstillverkning, de miljöproblem som uppstår samt vad som görs för att lösa
dessa.

han specificera maskinen även ur
skydds- och miljösynpunkt och
sedan låta kontrollera den levererade maskinen i dessa avseenden.

Maskiner och annan utrustning
skall självklart inte få orsaka olyckor, men de skall även vara rätt
utformade ur arbetssynpunkt så
att användandet inte orsakar ohälsa.
Ohälsa kan i detta sammanhang t ex vara ryggont på grund
av felaktig arbetsställning, hörselskada pä grund av för hög ljudnivå eller förgiftning på grund av
bristfällig ventilation i samband
med hälsofarliga kemiska preparat.
I samband med anskaffning av

Skyddskommitté ska planera och övervaka hela skyddsarbetet inom arbetsstället, inklusive företagshälsovården.
•

Innan byggnadslov beviljas för arbetslokaler, ska byggnadsnämnd kontrollera atl skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna getts tillfälle framföra sina synpunkter till förslaget.

O

Flera arbetsgivare som samtidigt bedriver arbete på samma arbetsställe ska samråda och samverka för att skapa sunda och säkra förhållanden.

utrustning och uppbyggnad av arbetsplatsen skall man gä längre än
att bara förebygga olyckor och
ohälsa. Man skall sä långt detta är
skäligt och rimligt även förebygga
otrivsel.
Med detta menas att arbetsplatserna skall vara rätt uppbyggda sä
att de underlättar arbetet, de skall
ha ratt belysning, maskiner och
annan utrustning får inte tillåtas
att skapa onödigt buller, inga
onödiga lukter eller gaser, inget
onödigt damm skall tilllåtas.

Dkhy — LME:s instans för yrkeshygien — har våra anskaffnings- och inköpsrutiner under
utredning med målsättning att
skydds- och miljöaspekter slSHI
beaktas hos någon instans innan
en anskaffning äger rum.
Vad ovan sagts om anskaffning
av maskiner m m kan givetvis
också riktas mot oss i vår egenskap av leverantörer. Våra konstruktörer måste även de se till att
våra produkter är fullgoda ur
skydds- och miljösynpunkt.
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ATTITYD.
Forts frän sida 2.

LM-ÅRET 1973

att få tala om hur man önskade få
den allmänna informaiionen om företagel, l ex via anslagstavlor, i
K O N T A K T E N , i de lokala bladen
av typ V - b l a d och X-blad. Redaktionen värnar med siorl inlresse på
svaren om vad man helsi vill läsa i
K O N T A K T E N , vad man saknar i
personaltidningen, vad man anser
om format och utgivningstäihel etc.
En viss oro fanns på sina håll,
säger S I F O , att frågeformulären
skulle hamna hos vederbörandes
chef eller annan LME-personal.
Den oron är alldeles obefogad. Formulären får bara SIFO se och resultaten redovisas endast i opersonliga'
siffertabeller till L M E . V i d undersökningen tilläts f ö inga LM-are
att hjälpa SIFO-personalen.

En journalfilm om några av förra årets intressanta, roliga och minnesvärda LM-händelser
vad skulle den heta om inte "LM-året
1973" . . . Årskrönikor om Ericssonkoncernen avsedda för vita duken har gjorts varje
år sedan ett par decennier, men bara som
svartvita stillfilmer. "LM-året 1973" är för
första gången en rörlig 16 mm ljudfilm i färg.

För vilka har den här filmen
gjorts, frågar vi koncernens informationschef D B Nils Tengberg:
— LM-året är nu liksom tidigare
avsedd all visas i personalsammanhang. Den lar bara 20 minuter a l l
köra och kan stoppas in exempelvis
vid företagsnämndsmölen. fackliga
möten, avdelningsträffar, vid fritidsorganisationernas
sammankomster
och kanske också visas för nyanställda i samband med introduktionen.
V i hoppas få in så många synpunkter som möjligt av dem som
ser filmen — om intresse finns
kommer vi att fortsätta filmningarna
även under delta år. A l l s händelser
kan naturligtvis inte täckas, men vi
försöker bevaka det mest allmänintressanla.

SPEAKER FRÄN
SVERIGES RADIO
Sammanhållande för filmningarna
har varil Bo Seijmer H F / D b e . som

Den 5-mi]jonte
telefonapparaten
Televerkets statistiker har
räknat ut a t t Sveriges 5miljonte
telefonapparat
kopplades in i vårt t e l e f o n nät den 29 januari 1974.
Bland de 640 abonnenter
som den dagen kopplades
in på nätet valde t v t med
lottens hjälp ut Leif Sundberg från Falun som den 5miljonte
telefonägaren.
"Vinnaren" får inträdesavgift och gratisabonnemang
under fem år av t v t — värde ca 1 000 kronor.
Sverige ligger fint framme betr
lelefonläthet i världen med 594 apparater per I 000 innevånare. Det
ar bara USA som är värre med 628
apparater. Listan på världens telefontätaste länder den I januari
1973 ser ut så här:

USA
Sverige
Schweiz
Kanudu
Nya Zeeland
Danmark
Australien
Norge
Japan
Storbritannien
Finland

628
594
540
500
446
379
340
320
315
314
305

Nu vid årsskifte! hade Sveriges
lelefonläthet ökat till 6 I 2 apparater
per 1000 innevånare. Nämnas kan
a l l den inländska telefontrafiken
numera är fullständigt automatiserad.

varit med vid de flesta inspelningarna — elt tjugotal totalt — och t i l l sammans med regissören och producenten, f d LM-aren Per Lénström
sedan pusslat ihop de filmade inslagen och skrivit en kommenterande
text för Sveriges Radios Bernt F r i berg, han med den sonora stämman.
— Säkert har vi missat flera händelser som skulle passat bra i " L M året". framför allt utanför H F och
Stockholm, berättar Bo Seijmer för
KONTAKTEN.
— I ett par fall har vi fåll uppslagen för senl; några filmade inslag
har vi gallrat bort i slutredigeringen
därför att de inte stått sig i " k o n kurrensen" med andra inslag av
större allmänintresse. 20 minuters
spellid och ungefär lika många i n slag har vi satt som etl maximum,
längre Iror vi inte alt en film av
journalkaraktär bör vara. Intressantaste inspelning? — Ja. högst smäller nog etl helikoptersvep med kameran över H F , T N . Kungens
Kurva och C L .

Filmgänget klart för tagning. Bakom kameran fotografen Ulf Holmstedt, som
svarat för övervägande delen av tagningarna; klappan slås av regissören Per
Lénström och Bo Seijmer HF/Dbe hukar sig vid mikrofon och bandspelare.
Längst t h Kjell Olsson SKV/Pr.

TONVIKT PÄ
PERSONAL HÄNDELSER
Innehållet i filmen har delats upp i
huvudområden som personal, arbetsmiljö, nya produkter, tekniskt
och försäljningsmässigt intressanta
händelser osv. Men tonvikten ligger
på personalhändelser: LM-dagen på
Solliden och Gröna Lund, Verkstads- och SIF-klubbens vid H F gemensamma
hejdundrande
jubileumsfest, fotboll där Borås-LM-are
mötte ett lag från engelska Cable &
Wireless, koncernförelagsnämndmöle i Stockholm är några inslag av
den typen.

Filmade (eknikhändelser är bl a
LME:s största telefonstalionsinsiallation i Mollison House. London.
Stockholms första A K E 13-sUUion
— Fredhäll — i drift, dåvarande
kronprinsen Carl-Gustaf i del första
bildtelefonsamtalet Sverige—Latinamerika och Sieverts Kabelverks utläggning av sjökabeln Sverige—
Åland.
Mer än så kanske K O N T A K T E N
inte ska avslöja. De som själva vill
se filmen kan beställa den från
L M E / H F / R v Tore Ryberg. Snarl
nog blir den inaktuell och " b a r a "
värdefull som LM-hisloria.

DATORSTYRT PROVNINGSSYSTEM
LM Ericsson har utvecklat ett datorstyrt
provningssystem för att möta nya och ökade
krav inom konstruktion, produktion och installation av kretskort och funktionsenheter
inom främst telekommunikationssystem.

Bakgrunden till detta är att de senaste åren har medfört bl a ökad
produktionsvolym vid tillverkning
av kretskort och att kraven på mätsäkerhet vid funktionsprovning har
ökat med den tekniska utvecklingen.
Samtidigt har antalet mätvärden på
kretskort ökat. Genom datorernas
tillkomst har man funnit hjälpmedel
för att lagra och styra mängder av
information och data och få dessa
snabbt behandlade.
Det nu utvecklade datorstyrda
provningssystemel kan
användas
som konstruktionshjälpmedel
vid
utprovning och som produktionshjälpmedel vid kontroll och felsökning på kretskort och funktionsenheter. Ett ytterligare användningsområde är tillförlitlighetsprovning
och ankomsikon troll av komponenter och enheter. Hög och j ä m n
produktkvalitet tillförsäkras.
Provningssystemel medger kortare släll- och provningslid samt
flexibelt provningsprogram med i n byggda felsökningsrutiner. Enklare
dokumeniationsrutiner
möjliggörs
och statistik erhålls direkt.
Del kan vidare nämnas all datorn
i provningssystemel kan betjäna
upp ull åtta provplatser.
Varje
provplats har en anslumingskapacilet maximerad till 5 I 2 provkanaler

— Utmärkta frågor var speciellt sådana som rörde det egna jobbet, samarbetsfrågorna, löneformerna och facket
säger Astrid Jonsson I TN/ TV I Vt 742).
Hoppas verkligen att undersökningen
ger till resultat att företaget ändrar på
sånt som man är missnöjd med. Mina
barn får fylla i frågeformulär då och
då och jag har aldrig sett något resultat av de undersökningarna. Så får det
inte bli här. Själv tyckte jag~frågorna
var enkla och lätta att förstå, men jag
hörde andra som fann dem för invecklade. Tiden räckte inte till för de öppna frågorna. Jag tog nog för mycket
tid på mig att läsa igenom texterna
och tänka efter ordentligt hur jag ärligast skulle svara. Astrid har arbetat 4
år hos företaget och hennes jobb består bl a i stiftning och lödning av
tryckta kretsar.

Per Lind på TN I TV I Vt 748 jobbar med
provning av bl a förstärkare och modulatorer. Han började 1968 hos bolaget. — Det var lite' halvmarigt. Man
fick tänka sig för så man inte sa emot
sig själv. Det fanns frågor där risk
fanns för det. Värdefullast var att få
säga vad man tycker om sitt jobb, arbetsförhållanden som miljön t ex. En
sådan här undersökning har säkert
sitt berättigande bara det blir något
påtagligt resultat av den. Fö kändes
det skönt att få säga vad man tycker
så här konfidentiellt.
med programstyrda
signalnivåer,
belastningar och mätningsspänningar samt statiskt och dynamiskt mätsystem. Programvaran för detta består av styrprogram, editor och objekiprogram.

Provplats i LM Ericssons datorstyrda provningssystem. Provplatserna styrs av
en central dator och omfattar vardera 5—7 stativ innehållande bl a enheter för
logisk kontroll, nivå- och tidmätning. Framför stativen syns testbordet med provarens textskärmsterminal och fixtur för provobjekt — här kretskort ROE.
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LME PITEÅ:

LANDSORTSFABRIKERNA

Flitens
lampa
lyser
Hos Telekabeldivisionen i Piteå råder för närvarande en flitig studieverksamhet.
Elva anställda jobbar varje tisdag
em med kursen "Företagsnämnd i
förändring"" (bild). Intresset är stort
och mänga goda idéer har kläckts
om hur nämndarbelet kan göras effektivare.
Kursen omfattar ca 25 timmar
och återkommer med en ny omgång
till hösten.
Delvis under samma lid. men i
annan lokal, genomförs kursen "Arbetsmiljö 2 " . Den omfattar 23 l i m mar och även den kommer att upprepas med nya deltagare nu under
senvåren.

LME

MÖLNDAL:

Etiopienbarn till glädje
Stor nöd råder på många
håll i världen och miljoner
människor dör i brist på
föda av sjukdomar och
andra umbäranden. Barnen
drabbas särskilt hårt med
sin mindre motståndskraft.
Etiopieninsamlingen avser
hjälp att lindra barnens
ohyggliga situation i detta
afrikanska u-land.
Personalen vid LME i
Mölndal har gjort en fin
insats och samlat ihop
3 450 kronor till Etiopienbarnen. Pengarna överlämnades nyligen till initiativtagaren av insamlingen
Göteborgs-Posten av LMarna Sigyn Lind och Thor
Mattisson (bilden).

Arbetsledarklubbens ordförande Ingemar Olsson tar emot 25-årspresenten från
LME av disponent Uno Erling. Timmerköraren är målad av Ljusdalskonstnären
Bertil Strandberg.

LME

LME KARLSKRONA

Modernisering
av matsalen

SÖDERHAMN:

Arbetsledarklubben 25 år
Arbetsledarna vid LM Ericssons Söderhamnsfabrik firade sin 25-åriga tillvaro
redagen den 22 februari
1974.
På eftermiddagen uppvaktades klubben av företagsledningen genom disponent Uno Erling, som
överlämnade en tavla målad av Ljusdalskonstnären
Bertil Strandberg samt en
penningsumma på 2 000:—
kronor. De fackliga organisationerna vid LME, Metall
och SIF klubben uppvaktade genom ordförandena

Birger Brondell och Göran
Persson. Fritidskommittén
och korpklubben uppvaktade genom sina respektive
ordförande Arvid Lingman
och Erik Nyman. Vackra
tennföremål
med
motiv
från Hälsingehambon och
förnämliga
blomsteruppsättningar överlämnades.

Av den historik som utarbetats
av. styrelsen, kan nämnas: Den 30
december 1948 bildades klubben
officiellt och den första styrelsen
-.kom att beslå av arbetsledare upp^ ilyttade från huvudfabriken i Stockholm. Verkmästare Evert Karlsson
valdes till ordförande. John Johansson till sekreterare och Ernst Nordlöf till kassör.
Från början hade klubben 12
medlemmar att jämföra med nuvarande medlemsantal som är 51.
Från klubbstarten har arbetsledarna vid LME-fabriken visat stort
intresse för fackliga frågor och aktivt deltagit i Söderhamnsavdelningen av SALF:s arbete.
Arbetsledarna är ju kända för att
vara ett stabilt släkte med liten rör-

lighet på arbetsmarknaden. Så är
fallet även med Söderhamnsfabrikens arbetsledare. Under de 25 år
som klubben funnits har ordförandeposten innehafts av 5 man. vilket
betyder 5 år i genomsnitt.
Nuvarande distriktsombudsmannen Gunnar Sundin var ordförande
mellan 1951 och 1957 då Fingal
Post tog över. 1962 övertog Nils
Frisk ordförandesysslan och innehade den till 1970 då nuvarande ordföranden Ingemar Olsson tillträdde.
Förutom arbetet med de rent
fackliga frågorna såsom löne- och
anställningsförhållanden har klubben verkat för att genom olika arrangemang skapa sammanhållning
och gott kamratskap mellan medlemmarna.

LME V-KLUBB,
KATRINEHOLM
Ny ordförande i LME.s verkstadsklubb
i Katrineholm är Rolf
H o 11ström.
Antalet medlemmar uppgår
till 920.
1973 års verksamhetsberättelse
nämner bl a att frågan om deltidsarbete, som ledningen ville slopa, har
klarats upp i samförstånd.

LÄKARSTATION I
KATRINEHOLM
Länsarbetsnämnden i Sörmland har
gett klartecken får en ny läkarstation i
staden. Den byggs alldeles intill
LME.s anläggning och skall i huvudsak betjäna företaget. Spaden i jorden
under nästa månad.

Den som har besvär med sin ekonomi
kan till exempel vända sig till en bank
för att få rad. Ur skoluppsats.

På kvällen firades jubileet med en supé på Domusrestaurangen där ordförande i klubben Ingemar
Olsson kunde hälsa ett 70tal gäster välkomna.

P e r s o n a l m a t s a l e n i KA, s o m
t o g s i bruk 1950 b a r a e t t par år
e f t e r e t a b l e r i n g e n har nu mod e r n i s e r a t s och s n y g g a t s upp
till 7 0 - t a l s n i v å . L o k a l e n är m å lad i gult, f ö n s t r e n på solsidan
har f ö r s e t t s m e d
utvändiga
aluminiumpersienner
och på
insidan m a t c h a r nya gardiner
d e n övriga
färgsammansättningen.

Hos Telekabeldivisionen i Piteå pågår bl a kursen "Företagsnämnd i förändring". De elva deltagarna träffas varje tisdag.

Karlskronafabrikens personalmatsal som togs i bruk för snart 25 år sedan har
fått en efterlängtad modernisering.

i storbandet) följande iyckomedlemsnummer: nr 200 gav som
nämnts 2 000 kr (ill Yvonne, nr 52
gav I 000 kr lill Tadeusz Mikolajewski ( H F / V i 15), nr 154 gav 500
JÄTTEKUL...
kr lill Wallis Gustafsson ( H F / V t
04). nr 152 gav 300 kr lill Raili
Forts från 1 :a sidan.
Jantunen ( H F / V t 0 4 ) . nr 58 gav
Den framförallt för Yvonne så
200
kr
lill
Hakan
Billing
lyckade kvällen tillbringade hon t i l l ( V H / F o t ) samt nr 180 gav 100 kr
sammans med drygt 100-talet storlill Lena Ohlsson ( H F / 1 r)
bandsfans på restaurang Eleklra,
som ligger någon km från L M E i s
LME:s
siorbands
"Fan-club"
huvudanläggning vid Telefonplan.
kommer au öka med 100 till 300
Förutom mycket dans till valmedlemmar omtalar kassör Svenklingande nostalgiska låtar från del
Erik Lundin ( H F / V / P d a ) . — I n spelglada storhandel hölls årsmöte
tresset blev så pass stort redan vid
och intogs middag — huvudrätt en
starten förra årei au vi tror del ska
riktigt njutbar entrecote — samt i
gå ganska län au värva ytterligare
en danspaus den efterlängtade premiedragningen.
LME Storbands mittsektion med fr v
Klubbordf
Sigvard
Andersson
trumpetarna Bo Ekberg IHFIIIal, Lars
( H F / V / B t a ) rullade tombolan och
Green (ELLEMTEL), Ulf Eriksson
(HF/X/Sfe) samt Bo Falkenborg (Atur dess djup drog Birgitta Klatzkow
las Copco). Gitarrist är Göran Eriksson
(maken Sture är trombonist och
(HFlXISi).
svågern Alf på H F / V t 15 saxofonist

storbandsvänner. Skojigt var au V D
Björn Lundvall observerade artikeln
o m klubbsiarien i K O N T A K T E N
och anmälde sill deltagande. Han
vann f ö en penninglön i en av de
tio månadsdragningarna.
Den som vill bli med i "fanklubb e n " kan anlingen beiala medlemsavgiften på 100 kr konlani eller 10

Runda och avlånga bord har placerats i grupper och en s k ""AVh o r n a " har inretts för konferenser
och sammanträden. Hörnan kan
formas efler önskemål och avskärmas med väggar. V i d ingången från
verkstaden finns garderob för ytterkläder samt fyra telefonskåp.
Bardisken har också fåll ett nytt
utseende i rostfritt med kylenheter
för mjölk och läsk sann montrar för
smörgåsar, bakverk o d.
För personalens del återfinnes de
slörsia förändringarna inne i kökel
och vid disken. Kökel har tält en ny
ändamålsenlig utrustning. Dar kommer också maten au lillagas i fortsättningen. Tidigare levererades lärdiglagad mat. som värmdes upp. Nu
kommer den lärdiglagade varmrätten att läggas i transportabla värmeskåp inne i kökel vilka sedan rullas
in lill disken och behäller målen
varm lills den serveras.

kr i månaden. Ta kontaki med kassör Lundin (ifn 9 2430) eller A l f
Klatzkow (ifn 9 2379) som är glada
att få hälsa gamla och nya medlemmar välkomna. Del ekonomiska
slöd som ges L M E Siorband betyder flera framträdanden och en utökad repenoar. Dessulom lollas 66
vinster från 20 upp till 2 000 kr ut
på medlemsnumren under ett år.
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Svenske mästaren i volleyboll för
handikappade,
Gösta
Larsson,
LME/HF, gör segergesten på arbetsplatsen. I vänster hand håller
han SM-medaljen.
Skulle jag inte
ha varit handikappad
så skulle
jag troligtvis inte alls hålla igång
så mycket som jag gör. Då skulle
jag säkert sitta och slötitta på TV
i stället för att träna, säger han.

SVENSK MÄSTARE
I l & t t ö l K c i p ö c i C l C V i l l StUFTcl

idrottsklubb på LME/HF
Gösta Larsson på kvalitetskontrollen på
LME/HF-verkstaden fick polio då han var
tre månader gammal. Blev handikappad.
Rörelsefriheten i benen blev aldrig som
den skulle efter sjukdomen. Men trots
detta är Gösta f d elitidrottsman och numera en av LM Ericssons förmodligen
mest aktiva idrottsmotionärer och bl a
nybliven svensk mästare i volleyboll för
handikappade.
Redan som pojke hemma i
Eskilstuna
blev
Gösta
Larsson
idrottsintresserad. Men sporter som
t ex fotboll och friidrott var j u inte
att tanka på för hans del.
— Nej. jag satsade i stället på
kanot och del har jag faktiskt aldrig
ångrat, berättar han.
Som aktiv kanotist var Gösta
samtidig med den legendariske Gert
Fredriksson från Nyköping. I Sörmland har kanot alltid varit en stor
sport och därför sticker Gösta inte
heller under stol med a l l han var
myckel glad då han blev distriktsmästare en gång på 500 m.
— Men den gången ställde j u
förstås Gert Fredriksson inle upp
på den dislansen. Slarter i del loppet var för övrigl en annan L M are. nämligen gamle kanolisten och
nuvarande chefen för materialkontrollen på H F / V Rune Axenborg.
T i l l L M Ericsson kom Gösta
Larsson 1952, först som reläjuslerare på V t 39 och så småningom till
V / K k (kvalitetsövervakningen).
— I jobbel har jag inget handikapp. Jag har ett stillasittande arbete och håller på med kvalitetsbedömning av bl a kodväljare och m i ni reläer.
Del var för sju år sedan som han
började spela volleyboll för Nacka
H l . Han tyckte att han började bli
för gammal för kanotsporten, men
ville hälla igång i alla fall. Och det
gör han sannerligen. . .
Så bra att Nacka H l förra året
blev svenska mästare. Det var för
övrigt hans andra SM-tecken i handikappidrott. 1972 var han med i
det vinnande laget 3 x 50 m lagkapp i simning i Borlänge.
— Del kanske inte skrivs så mycket om handikappidrotten i Sverige,
men den är faktiskt numera mycket
bra och aktiv. Förbundet Svensk
Handikappidrott
är
medlem av
Riksidrottsförbundet (RF). Intresset
är oerhört stort. Förra sommaren
arrangerades Solna-spelen i handi-

Så här spelas volleyboll för handikappade. Egentligen precis som
vanligt med den skillnaden
att
spelarna sitter på golvet. Gösta
Larsson (delvis skymd) gör just
en vänsterstöt och sänder bollen
över nätet. I basketboll för handikappade har man hunnit så långt
att man skaffat sig en amerikansk gäst-tränare
för
landslagets
räkning!

kappidrott med inte mindre än 670
deltagare. Det är nästan så att SM i
friidrott kommer i skymundan!
— I volleyboll-SM (vi spelar sittande på golvet eller marken) startade 16 lag. Det var en turnering som
spelades landet runt med final i
Åkeshovshallen i Stockholm.
Det är träning ca två gånger i
veckan för Gösta och ungefär en
stortävling per månad. Nästan varenda lördag-söndag eller helg är
han och hans idrottskamraler på resande fot. antingen för matcher eller
träning.
Handikappidrotten är internationell och för Göstas del har det hittills blivit utlandsresor till Finland.
Norge och Frankrike. Fler lär det
väl bli.
—
Numera finns det många
idrotter för handikappade. Volleyboll, simning, friidrott, bågskytte,
kälkhockey. basketboll. curling m f l .
En svensk är också världsmästare i
rullstolsåkning.
— Men all handikappidrott är
lek. motion och samvaro. Det är del
som är det viktigaste. Tävlingsmomentet kommer in i bilden som en
extra krydda ibland. V a d L M Ericsson beträffar har företaget gjort
mycket för oss handikappade, speciellt uppskattar vi sjukvården och
matsalarna.
— Det finns många handikappade på L M E / H F . Så här i en intervju för K O N T A K T E N tänkte jag la
tillfället i akt efterlysa om det kan
finnas något intresse för att få igång
en idrottsförening för handikappade
på L M E ? I så fall så ring gärna mej
på telefonnummer 9 33 08. Jag tycker nämligen inte att det finns någon anledning till att vi handikappade isolerar oss. betonar Gösta
Larsson, som också kan ge svar på
det mesta när det gäller motionsaktiviteter för handikappade i Stockholm.
—

GHZ

Tre KCM i
slutet av mars

B a d m i n t o n - K C M går lördagen
och söndagen den 3 0 — 3 1 i Kumla
skola i Trollbäcken. L M E Idrottsklubb i Bollmora svarar för arrangemanget.

Tre koncernmästerskap äger rum
under veckoskiftet 3 0 — 3 1 mars.
L M E Idrottsklubb i Stockholm arrangerar simning i Vaslertorpsbadet. Hägersten, och bordtennis i
Tellusanläggningens nya motionshall lördagen den 30 mars.

Anatomi är något som alla har men
som syns bäst på flickor. Ur skoluppsats.
Som ungkarl i Sverige har man också
makalösa skatter. Ur skoluppsats.

BRASILIENBREV TILL KONTAKTEN
Sao José dos Campos

74.01.24

KONTAKTENS
Redaktion
Hej!
Här kommer en hälsning
från
Brasilien och ett fotbollslag
från
Sao José dos Campas.
Den 9.12.73 spelades
Skandinaviska Mästerskapen
i fotboll i
Sao Paulo.
Sex lag ställde upp, nämligen
Ericsson i Sao Paulo,
Electroluc,

Hugin, Ericsson i Sao José dos
Campos, Scania och ett danskt
lag som hette Ö B Rederiet, som
för övrigt vann tävlingen.
Vår
placering blev trea efter mycket
otur med skador. Åke Johansson,
lagets bäste spelare bröt vänster
arm redan i andra matchens början och Lennart Krånstedt
fick
ena knät
söndersparkat.
Får ni någon plats i KONTAKTEN för bifogat foto så heter kil-

lama
följande:
Stående
från
vänster
Radosav
Mi/adinovic,
Gunnar
Karlsson
och
Lennart
Krånstedt; Knästående från väns- ^
ter Åke
Samuelsson,
Thomas k_
Englund och Per Eric Blomér. Åke
Johansson
som saknas
befann
sej hos läkaren vid detta
tillfälle.

7
Fröken LM svarar
I PENSION
på insändare
CC1^/!CCTCDDCCAD
Varför kan LM Ericsson inte medverka till att semesterresor arrangeras till länder där vi har fabriker
^ex Mexiko. Brasilien och Spanien?
Vi kan då bese dess kontor och fabriker samt tala med folkel där. Vi
kan skaffa oss en egen uppfattning
om hur ett svenskt multinationellt
företag arbetar utomlands och inte
bara insupa massmedias hetspropaganda.
"Resglad"

NilsTengberg, LME/DB.
Vad menas med
"medverka"?
Innebär det att LME skulle bekosta resor för 28 000 svenska koncernanställda
till viktigare
utlandsmarknader?
Eller bara att
LME skall arrangera så att dotterbolagen tar emot svenska besökare? Det första är naturligtvis
helt orealistiskt, det senare skulle
jälvfallet
gä att ordna om besöksgrupperna
inte blev
alltför
stora. En gruppresa från Sverige
till LME i Finland kommer
att
arrangeras och den typen av besöksutbyte
medverkar
företaget
år na i. Konkreta

förslag,

tack!

Du kan säga din
mening om LME
och jobbet och få
svar i KONTAKTEN

Ring
FRÖKEN LM
internt:
92333
utifrån:
08/719 23 33
LME Smalfilmsklubb:

KRAFTIG MEDLEMSÖKNING
Den 28 januari höll LM Ericssons
Smalfilmsklubb vid Huvudanläggningen
(Telefonplan)
årsmöte.
Samtliga styrelseledamöter i lur uti
avgå omvaldes. Ordförande ar Lars
G Ericsson (TN/X/MkC).
Ur årsberättelsen för 1973 framgår all klubben under årel ökat sitl
medlemsantal till 133. Jämför! med
64 medlemmar boltenåret 1970 innebär del en dryg fördubbling på ire
år. Delia lorde till största delen
kunna tillskrivas den välskötta utlåningsservicen. som enkelt och billigt
ger medlemmarna tillgång till apparater och filmer.
Många smalfilmare börjar nu sälta ljud till sina mest lyckade filmer.
Den förhärskande metoden är magnelspår direkt på filmkanten. Därför
har smalfilmsklubben just inköpt en
bättre magnetspårpåläggningsapparat för sina medlemmar. Filmpro-

Här omnämns anställda inom
LME-koncernen med minst 25
tjänsteår.
1/1 Städare Rune Lieholtz. LME/
HF/Vt 06. Anställd 1942. Guld: 1973.
Arbetade som svarvare fram till
1948, då han kom över till avd 06 där
han stannade kvar fram till pensionen.
1/2 Transportman Karl Johansson,
Ä L / K V / V t 24. Anställd 1922. Silver:
1973.
Började på kabel verket som 14åring i "vaxbaljan". Har även tjänstgjort på gummiverket och på plastavdelningen. Sedan mitten av 60-talet
återfanns han på pappersskärningen
på Vt 24. Fick silver den fjärde maj
förra året efter 50 års LME-arbete.
Silverpresentation av Karl Johansson
var införd i KONTAKTEN nummer 9,
1973.
1/2 Förrådsarbetare Erik Karlsson.
LME/HF/Vt 39. Anställd 1956. Brons:
1971.

Herman Carlsson, LME/GFI
Nra, började
för 40 år sedan hos bolaget. I pension
den 1 mars,
men kvarstår
i tjänst.

Karl Johansson, transportman på Kabeldivisionen i Älvsjö tillhör veteranerna
med sina dryga 51 år hos bolaget. Här uppvaktar förmannen på avdelningen
Stig Nilsson It v) med en vårlig blombukett.

Agne Nilsson, slipare på
LME I Vt 07. kom 1928 till
LME och gick i pension den
15 februari. Han har bl a
tjänstgjort ett tiotal år hos
dotterbolaget Rifa i Bromma.

George Hedin
(LMElHFIXl
iRmh) kvarstår
i tjänst efter
pensioneringen
den 1 mars.

1/2
Bor rare
John
Karlsson.
LME/HF/Vt 11. Anställd 1946. Brons;
1972.
15/2
Slipare
Agne
Nilsson,
LME/HF/Vt 07. Anställd 1928. Guld:
1970.
Kom först till LM Ericsson-verkstaden på Tulegatan och arbetade på Vt
15 fram till början av 50-talet. Därefter tjänstgjorde han hos AB Rifa i
Bromma ett tiotal år för att sedan gå
över till LME.S Brommaverkstad (nu
nedlagd). Från 1964 och fram till pensionen var han slipare på snickeriet
Vt 07.

Harald Törnqvist, kamrer
på LME ITNI
EvC, kvarstår i
tjänst efter
pensioneringen
den 1 mars.

1/3
Ingenjör
Nils
Blänning,
LME/HF/Map. Anställd 1941. Brons:
1969. Kvarstår i tjänst.
1/3
Ingenjör
Georg
Hedin,
LME/HF/X/Rmh. Anställd 1929. Guld:
1966. Kvarstår i tjänst.
Första arbetsplatsen var ritkontoret på " g a m l a " LME och sedan blev
det schema-avdelning för forskning
och utveckling. Har under sin långa
LME-bana specialiserat sig på s k
landsväxlar, små lokalstationer med
många speciella problem. Lärde först
känna XY- och OL-systemen och har
varit med om utveckling och tillämpning av ARK-systemet. Brukar ibland
kallas " M r ARK" av sina arbetskamrater.
1/3
Fru
Jadwiga
Jaculewicz.
LME/HF/X/Bge.
Anställd
1947.
Brons: 1972. Kvarstår i tjänst.

jektor för in- och avspelning av ljud
finns också.
t fler
årsmötesförhandlingarna
visades resultatet av 1973 års filmlävling. som hade mottot "1 naturen". Första pris i huvudklassen
vanns av Rutger Falk, HF/X/Rom.

PS! PS! PS! PS! PS!
Nu meddelas att Sällskapet LME anordnar kryssning till Helsingfors med
besök pä LMF i Jorvas.
Avresa frän Värtan den
22 maj kl 18 och återkomst kl 09.30 den 24
maj. Pris inkl maltider
140, 170 eller 200 kronor.
Anmälan senast 26 april
pä telefon 719 40 32 (Hugosson eller Madeley).

Rune Lieholtz på LMElVt 06 började
1942 hos LME och gick i pension den
1 januari.

1/3
Herr
Herman
Carlsson,
LME/GF/Nra. Anställd 1933. Guld:
1968. Kvarstår i tjänst.
Har varit på nätavdelningen ända
sedan 1933 och är där mest känd under smeknamnet "Smålle". Bördig

TACK!
FÖDELSEDAG
Björestig Ingegerd. LME/HF/V/Pdm
Blänning Nils. LME/HF/Map
Ljungberg Henry, VH 36/Fk
Algesjö Alvar, LME/X/lsg
Åkesson Henry, LME/HF/Vt 27
M a t t s s o n Gösta. TN/T/Kif
Rubin Tor. VH/FotC
Lindström Runo. LME/HF/Vt 39
Olsson Bertil. LME/HF/Vt 24
Eriksson Ingrid. LME/HF/Vt 24
Dahlberg Lennart. LME/HF/X/BvC
Setrom Olav. BO/LMS/Mko
Johansson Sten. T N / T / V t 782
Olsson Anders. LME/HF/X/Akb
Kjeldsen Ole, LME/Badgdad (TKIQ

ANNAN VÄNLIGHET
Personalen på " G r o t t a n " får tack
för fin service och stor kundvänlighet etc från TVpk (Barbro Evmar
mfl)

Erik Rådeström (LMElHFIXl
AdaCI gick i pension den 1
februari efter arbete hos LME
sedan 1929. Vid avtackningen deltog bl a fr v Bror Lundkvist (XI AC), Sten Wahl
(XI AdI och Gunnar Johansson (X/AdaC — dvs efterträdaren).
från bandymetropolen Nässjö. Var
montör fram till 1950, då han kom
över till tjänstemannasidan. Kan och
kan lära ut det mesta om kabelteknik.
Känd för sina nät-kurser i praktisk
tillämpning från nästan hela världen.
Vad sägs om Italien 1952, Colombia
1953, Brasilien 1956, Panama 1958.
Indien 1960, Jordanien 1966 och
Saudiarabien 1967.

vid dotterföretaget Ermex, där han
ägnade sig åt låskonstruktioner, återkom han till HF 1950. Inom telefonstationsverksamheten arbetade han
därefter med ett flertal olika konstruktioner. Han var mest sysselsatt
med produkter som fjädergruppsrelä
typ RAG 500, ferritminne typ ROM
126, kodväljare typ RVK 1—3 och
reedväljare typ RVR 1. Gruppchef
blev han 1970.

^1/3
Ingenjör
Erik
Rådeström.
LME/HF/X/AdaC.
Anställd
1929.
Guld: 1966.

1/3 Herr Karl Schultze. BA/MI/Kzb.
Anställd 1944. Brons: 1969.

Inledde sin 44-åriga LM-bana som
ritare på konstruktionskontoret och
avancerade sedan undan för undan
som konstruktör. Efter fyra års tjänst
Törnqvist Harald*. TN/EvC
Sundquist Margareta*. TN/Ex
Eriksson Britta*, LME/HF/X/Ak
Larsson Hanna*, LME/HF/Vt 16
Söderberg Gösta*, LME/HF/VedC
Nyhlén Olof*, LME/DkK
Brenning Gösta*, GVff

VÄNLIGT DELTAGANDE
vid min makes, Charles Kaldo.
LME/HF/lvh, bortgång
Märta Kaldo

KOM IHÅG!!
BARNTECKNINGS
TÄVLINGEN
SE K O N T A K T E N

2/74

*
TIDEN

FÖRLÄNGD

1 JUN11974

1/2
Herr
Gustav
Söderberg,
LME/HF/VedC. Anställd 1925. Guld:
1965.
Sin första bekantskap med LME
gjorde han som skrivbiträde och
verkstadsbud på huvudverkstadens
snickeriavdelning. 1930 kom han till
verkstadens kalkylgrupp som förkalkylator. Åren 1947—52 tjänstgjorde
han som kalkylator på bolagets centrala ekonomiavdelning. Återkom sedan till verkstaden för att inom ekonomisektionen syssla med bl a budgetering, bokslutsanalyser och påläggsberäkningar. Gruppchef för sektionens driftsekonomigrupp blev han
1956.
1/3
Kamrer
Harald
Törnqvist,
LME/TN/EvC. Anställd 1924. Gulct
1964. Kvarstår i tjänst.
Efter tjänstgöring på olika platser
inom företaget kom han 1928 till Ekonomiavdelningen där han under årens
lopp innehaft flera nyckelbefattningar. Vid sin pensionering i februari
1974 var han sedan en följd av år
chef för sektionen för v.»rkstadsredovisning.
Med i det närmaste 50 års anställning vid företaget var kamrer Törnqvist den tjänsteman inom Ekonomiavdelningen som vid pensioneringen
innehade flest tjänsteår.

UTGIVARKORSBAND
Bandi rektor Hugo Lindgren i S-E-banken talade populärt om den internationella debatten kring de multinationella företagen.

MULTI.
forts från 1 :a sidan.

den här informationskvällen kring företagets internationella
verksamhet."
Detta sa inledningsvis
bankdir Hugo Lindgren,
S-E-banken, i TN:s stora
matsal
tisdagskvällen
den 19 februari inför
drygt 800 LM-are med
VD Björn Lundvall i spetsen för närapå hela direktionen.

/ det här numret av KONTAKTEN
refereras de två
gästföreläsarnas
föredrag och i kommande
KONTAKTEN
tas
informationsaftonens frågedel upp. Bankdir Hugo
Lindgrens
anförande
refereras
först och därefter
utredningschef
Sven Jonassons.

WHFÖR

DENNA

I N T E N S I V A DEBATT?
För det forsla har man i både i-länder och u-länder, blivil alll mera
medveten om i hur hög grad MNF
(Muliinalionella förelag) skapar arbetstillfällen och inkomster för
människorna, skatteunderlag för regeringarna, nya tekniska framsteg,
ja, över huvud tagel ökat välstånd.
För det andra har själva storleken
av MNF väckt uppmärksamhet. Ni
har alla hört och sett de populära
sifferexemplen, t ex att flera av de
allra största muliijättarna är större
än många av de små länderna.
För det tredje har MNF blivit
den företeelse, som verkligen lyckats
med all iniemaiionalisera sig. all
samverka över gränserna i världen.
Detta har uppmärksammats inie
minst i FN. Men FN kämpar en
ojämn kamp mot sina medlemsregeringar, som styrs, var och en, av nationella känslor, som noga bevakar
det egna landets intressen. Förelagen har alltså gått i spetsen för den
internationalisering som vi alla strävar efter. Regeringarna och nationalstaterna har kommit på efterkälken.
För det fjärde har naturligtvis
företagens inlernationalisering och
regeringarnas eftersläpning len Lill
intressekonflikter. Tag t ex den
mycket omdiskuterade skattefrågan.
Somliga säger, att MNF medvetet
inrättar sin verksamhet så. all bolag
i länder, där skatten är låg, visar
goda vinster, medan bolag i länder,
som har höga skaller, visar låga
vinster eller rent av körs med förlust. Till detia säger företagen bl a
att deras bekymmer är att skattelagarna i de olika länderna ofta är sådana, all vinslen i ett dotterbolag
försl beskattas i det land, där dotterbolaget ligger, och sedan beskaitas en gång ii 11 i det land. där moderbolaget ligger.
Ett femte skäl till att debatten
blivil så livlig är uian tvivel, all del
här som på liveis alla andra områden finns busar. Vi har alla läsi om
enstaka, och jag betonar enstaka,
exempel på MNF, som buril sig illa
ål, som missbrukat sin ställning i
en fattigt u-land.
M N F UNDER
SÖKNINGAR
FN har tillsalt en undersökningskommittén, som har till uppgift alt

studera MNF:s roll och verksamhet
i alla dess aspekter. Särskild uppmärksamhet skulle fästas vid MNF.s
inverkan på ekonomin i u-länderna.
I kommissionen sitter 8 ledamöter
från u-länderna, 8 från i-länderna
och 2 från öststaterna.
Kommissionen har lagit på sig
ett enormt arbete. Del har blivit
omfauande bl a av det skälet alt
man kört fast i fråga om själva definitionen av MNF. Vad är etl MNF?
Ju mera man tränger in i det spörsmålet och i alla dess förgreningar,
desto vidare blir ramen. FN har till
sisl tvingats fram liil den vidast
möjliga definitionen, som den enda
hållbara, nämligen au ett MNF är
varje foretag, som äger och kontrollerar tillgångar i mer än ett land.
Med den definitionen blir alltså varje förelag, hur Ii tet del än är, som
har ett litet försäljningsbolag med
ett par tre anställda i eu annai land.
klassat som eu MNF. Rimligare vore, tycker man. au del skulle krävas
åiminslone en eller etl par tillverkningsenheter utomlands för au etl
företag skall anses vara MNF. Men
med den vida definition FN stannat
för har deras undersökning i själva
verket kommit att ägna sig åt alla
problem, som har med investeringar
utomlands au göra. snarare än bara
med sådana, som vi anser vara typiska för MNF.
En stor fråga som las upp galler rädslan för MNF eftersom de är
så stora. Varje dotterbolag är emellertid underkastat lagarna i del land
där det ligger. Även myckel stora
bolag är vidare maktlösa mot det
lilla landets regering. Tvärtom är
det så att förelaget är ängsligt för
att sätta sina tillgångar under ett
annat lands suveränitet och bli heit
beroende av landets lagsliflning, administration, beslut, värderingar och
ambitioner. Ju mera avlägset och
främmande landet är, desto större är
risken.
Industriländerna inom OECD
skall samla och sammanställa information om MNF. Man skall bl a
jämföra medlemsländernas behandling av MNF, bedöma i vilken mån
regeringsingripande är tillrådligt eller önskvärt för au reglera och begränsa MNF:s verksamhet, undersöka möjligheten för regeringssamarbeie och föreslå lämpliga regler
som är acceptabla för alla medlemsländer.
I EG, den europeiska gemensamma marknaden, har Bryssel-kommissionen sam över till Ministerrådet, d v s de 9 ländernas gemensamma beslutsfattande organ, etl dokument, där en rad frågor tas upp.
som kommissionen anser au man
bör pröva och lösa genom gemensam lagstiftning, överenskommelse
etc.
EG-kommissionen börjar med
au erkänna au man befinner sig i
ell svårt dilemma. Å ena sidan en
siark önskan att befordra och få
fram stora europeiska, gemensamma
MNF. därför att man vet hur gynnsamma dom är för befolkningen.
Man vill därför la bon så många
hinder som möjligt av juridisk,
skauemässig och valutateknisk natur
för all möjliggöra bildandel av europeiska MNF. Men å andra sidan
finner man, att MNF i vissa fall
skapar problem på sådana områden
som sysselsättningen, konkurrensförhållandena, skåneområdet, kapitalmarknaderna o s v . Och därför
säger man sig tvungen au införa
olika regleringar, nya lagar m m på
dessa områden.
1 skatiefrågan vill man genom att
eliminera skillnader i de 9 ländernas
skattelagar se till au bolagen inie
blir lidande på au ha verksamhet i
flera länder. Bolaget skall inte be-

höva beiala mera skau totalt än om
det blivit beskattat för hela verksamheten i sin eget land. Samtidigt
skall man försöka i de olika ländernas lagar stoppa igen de hål, som
kan finnas och som gör det möjligt
för bolagen au bli totalt lägre beskattade än de borde ha blivit.
På det monetära området vill man
ha mer information och statistik
över bolagens penningtransfereringar in till och ul från EG-områdel,
alltså inte mellan de 9 länderna.
Man antyder eu system, varigenom
uppgifter skulle lämnas för varje
transaktion, som görs över den yttre
EG-gränsen. Bakom detia resonemang ligger ju den föreställningen
au MNF genom au flytta enorma
summor från land till land och från
en valuta ull en annan, påverkar
ländernas betalningsbalanser, orsakar sjögång på valutamarknaderna,
framkallar devalveringar och revalveringar på löpande band.
Ifråga om de anställdas trygghet
ägnar sig EG-kommissionen särskilt
åt problem, som kan uppslå i samband med företagssammanslagningar och andra strukturrationaliseringar. Man vill ha särskilda regler
för information liil och konsultation
med de anställda, innan del slutliga
beslutet om sammanslagning träffas. Förelagsledning och anställda
bör utarbeta en särskild plan för hur
man skall lösa sådana problem, som
kan uppslå för de anställda. Om
man inte kommer överens, kan endera sidan begära au en medlare utses.
Vidare vill man inrätta s k Europa-lagar, där anställda vid ett dotterbolag i eu land skall ha möjlighet
au delta i, som det heter, övervakningen av ledningen av moderbolaget. Del framgår inie riktigt klan
om del gäller alt göra anställda vid
eu utländskt dotterbolag till styrelseledamöter i moderbolaget. I så
fall skulle Ni i LME:s styrelse få se
italienare, mexikanare och många
andra. Omvänt skulle anställda vid
LME i Sverige kunna bli styrelseledamöter i LME:s franska, brasilianska och andra utländska bolag.
EG vill fö också au anställda i
utländska dotterbolag skall delta i
moderbolagets företagsnämnder.

som fastställer förelagsledningens
juridiska ansvar. Del finns kanske
inga fackföreningar.
Dr Wallenberg menade au, om
alla dessa brister avhjälptes i u-landet, skulle de flesta av de nu så omdiskuterade konflikterna försvinna
av sig själva. Han betonade också,
alt det ligger lika myckel i det utländska bolagels egel intresse att sådana brisier avhjälps. För au kunna
driva industriell verksamhet effektivt
krävs ett fungerande samhällsmaskineri.
Och vad fackföreningar beträffar
framhöll Wallenberg, att det vore
eu komplett misstag au tro. au de
utländska förelagen är motståndare
till upprättande av fackföreningar i
u-länderna. Tväriom, bolagens
verksamhet skulle underlättas, om
de hade en ansvarskännande och
kunnig förhandlingspartner på de
anställdas sida.

Utredningschef Sven Jonasson, SIF:
MNF-GIGANTER
I SVERIGE
Innan jag redogör för några rnera
nyanserade ehuru kritiska åsikter
om MNF skulle jag vilja påslå alt vi
i Sverige har all anledning au intressera oss för multinationella förelag. För vårt land är både som
värdland, men kanske ändå mera
som basland för MNF, ingalunda
betydelselöst. Giganter som Ford
och General Moiors. IBM. ITT.
Philips. BP. Esso, Gulf, Shell och
Texaco, Nesllé och Unilever — alla
bland världens 25 siörsta förelag —
är verksamma hos oss.
Praktiskt taget alla våra stora,
svenska förelag — AGA. Alfa Laval, ASEA. Asira, Atlas Copco.
Electrolux, ESAB. LME. Svenska
Fläkifabriken, Sandvikens Jernverk.
Saab-Scania, SKF och Volvo — är
multinationella och deras iniernalionaliseringsgrad ar ovanligt hög.
Och vi kan konstaiera, au såväl utländska förelag, som är verksamma
i Sverige, som svenska förelag, som
är verksamma i uilandet, under den
senasl gångna 5-årsperioden expanderai snabbare än vad industrin i
vårt land i jjenomsniu .gjort.

VAD SÄGER
FACKET?
Från fackförenings hål I har hävdals
— och hävdas del — au den svenska industrins internationalisering
sannolikt är förutsäuning för alt
svensk indusiri skall kunna bibehålla sin konkurrenskraft.
Vidare hävdar man också au internationaliseringen av industrin i
andra länder, som vi upplever i
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Del har emellertid i debatten —
likaledes från fackföreningshåll —
framhållits att såväl svenska som
utländska MNF:s etablerings- och
lokaliseringsverksamhet måsie följas
med hänsyn lill konsekvenserna för
sysselsättningen i vårt land.
Svenska MNF bör ha skyldighet
att i de organ som finns härför med
de anställda diskutera planer på expansion annorstädes än i Sverige,
icke minst om de avser förflyttning
och i samband därmed nedläggning
av verksamhet i Sverige och i synnerhet om de avser betydelsefulla
funktioner. Vid planering av utländskt MNF:s verksamhet bör likaledes skyldighet föreligga att diskutera med de anställda.
Vad gäller etablerings- och lokaliseringspolitiken har uttalats åsikten an MNF etablerar och lokaliserar sig utan hänsyn till politisk miljö. Man drar sig icke för alt etablera
sig i länder, där ingen facklig eller
politisk frihet råder. Etablering/lokalisering borde, hävdar man, icke
vara tillåten i länder som icke respekterar de mänskliga rättigheterna
enligt FN-.s deklaration.
I debatten om MNF:s personalpolitik och MNF:s inställning till
facklig verksamhet har framförallt
följande framförts — MNF arbetar
med metoder och söker införa förhållanden, som strider moi vad som
anses riktigt i värdländerna. MNF
betalar extremt låga eller i vissa fall
extremt höga löner, vilket senare
även är problematiskt. MNF:s högsta ledning i basländerna styr sina
dotterföretag hån och förbehåller
sig rätten fatta beslut, som borde
överlåtas åt dotterföretagen. MNF
bedriver verksamhet i länder som
förbjuder
fackföreningar.
MNF
motarbetar fria fackföreningar i länder där sådana fackföreningar är
tillåtna.
I en motlion i riksdagen år 1970
sägs bl a, att MNF skapar problem
för politiker och man fäster uppmärksamheten på ett speciellt sådant, nämligen dessa förelags beskattning. Jag citerar-.
"En del företag anser an de vinster som görs i respektive länder
också skall uppges till besakttning
där och på ett rikligt sätt representera företagets aktivitet i de olika
verksamhetsländerna. Andra förelag
synes däremot utnyttja möjligheten
att redovisa sin vinst i länder där
skattesatserna är låga. Detta sker
genom en system med prestationsöverföringar, internpriser, royalties
som betalas till moderbolaget eller
räntebetalningar på 'lån" till moderbolaget, vilket således reducerar
den deklarerade vinsten. Det är
myckel svårt an få ett siffermässigt
grepp om omfattningen av denna
form av skatteflykt från Sverige.
Vissa överslagsberäkningar lyder
dock på att del kan röra sig om betydande belopp."
Jag tänker sluta med an göra ett
inlägg i debatten genom an uttala
följande åsikt. Vad vi först och
främst och så fort som möjligt behöver världen över med avseende på
MNF är information och insyn. Vi
kan på lång sikt få den genom utbyggd offentlig statistik och vi kan
på kort sikt få den för vår del i vårt
land. så är min förhoppning, genom
atl våra svenska MNF och genom
an utländska MNF i Sverige informerar i främsta rummet och i första
omgången sina anställda om sin
verksamhet. Och så en önskan.

MNF OCH
U-LÄNDERNA
Ingen behöver MNF bätire än uländerna, sade LME:s styrelseordf
Marcus Wallenberg inför FN-kommissionen. Del stora flertalet u-länder är angelägna au dra till sig utländsk industri. De konfliktsituationer, som FN pekar på bottnar ofta i
att u-landet helt enkelt inte är utrustat ordentligt för au handskas
med eu utländskt storbolag. U-landeis lagsliflning kan vara bristfällig.
den administrativa apparaien fungera illa. Del finns kanske ingen riklig
aktiebolagslag, som skyddar minoritets- och iredjemansiniressen och

form av an inländska förelag etablerar sig i Sverige, är någonting som
man icke har anledning ställa sig
principiellt negativ till.

Sven Jonasson som är utredningschef
hos SIF uppehöll sig mest kring de
åsikter som framförts från fackföreningshål/ om de multinationella företagens göranden och låtanden.

— Är det icke möjligt för svenska MNF an propagera för, ja, rent
av tillämpa del svenska sättet an
umgås mellan arbetsgivare och arbeistagare, vilket trots brister och
trots motsatta intressen på vissa
punkter ändå är elt ganska förnuftigt sätt att umgås.

