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Skanska anpassar bemanningen till en förväntad
volymnedgång på de nordiska marknaderna
Åtgärderna för att anpassa bemanningen väntas beröra 2.000
medarbetare i Sverige och 1.400 i övriga Norden till en kostnad av ca
600 miljoner kronor.
I Skanskas niomånadersrapport 2008 meddelade bolaget att flera
bygg- och bostadsutvecklingsmarknader försvagas. En genomgång av
aktuell orderstock och förväntad orderingång pekar på en
volymnedgång på ca 15 procent i Norden under 2009. Orsaken är
främst den mycket kraftiga nedgången på bostadsmarknaderna, men
en försvagning väntas även inom övrigt husbyggande. För övriga
geografiska marknader bedöms Skanskas volymnedgång bli väsentligt
mindre.
För att möta den förväntade volymutvecklingen planerar Skanska att
minska sin bemanning med 3.400 personer i Norden, av totalt 20.500
anställda i Norden och 60.000 i koncernen. Åtgärderna kommer att
beröra såväl administration som bemanningen på projektnivå.
Förhandlingar med fackliga organisationer har inletts och Skanska
kommer att bistå med stödaktiviteter till de medarbetare som drabbas.
Även på Skanskas övriga marknader kommer det löpande att ske
anpassningar av organisationen, men i nuläget ser bolaget inget
behov av extraordinära åtgärder.
Kostnaden för att genomföra personalminskningarna förväntas uppgå
till ca 600 miljoner kronor. Kostnaden kommer att belasta Skanskas
resultat för det fjärde kvartalet 2008.
– Jag beklagar att detta drabbar så många medarbetare och deras
familjer. I nuvarande situation är det dessvärre nödvändigt att anpassa
vår bemanning och våra kostnader till en lägre affärsvolym på de
nordiska byggmarknaderna, säger Skanskas VD och koncernchef
Johan Karlström.
– Vår genomgång av samtliga enheter i Skanska visar samtidigt att vår
geografiska bredd och mix av verksamheter bidrar till att mildra
effekten på koncernen, säger Johan Karlström.

De åtgärder som nu beslutats genomförs successivt under 2009.
Neddragningarna av personal fördelar sig enligt följande mellan de
nordiska länderna: Sverige 2.000 personer, Finland 600 personer och
Norge 800 personer. Skanska bedriver inte någon byggverksamhet i
Danmark.
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Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

