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Driftsäkerhet och effektivitetskommitténs 
verksamhetsberättelse, 2018 

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén har under 2018 haft totalt sex stycken 
möten. Samtliga möten har genomförts med möjlighet som webbkonferens för 
att deltagandet ska kunna vara så högt som möjligt. Mötesdeltagandet för året 
var 94 %. Se även sista stycket under vision och mål nedan för ordinarie 
mötesplanering. 
Två möten har varit personliga träffar: ett möte och studiebesök hos Södra Cell 
Mönsterås i maj och ett möte i Umeå med studiebesök på SCA Obbola i 
november. 

Verksamheten inom kommittén har färgats av god kollegial stämning och ett 
konstruktivt klimat. Arbetet har till stor del bestått i planering gällande 
”Tjänstematrisen” i vilken goda idéer med nyttoeffekter synliggörs och kan 
prioriteras. Övriga arbeten har haft god framgång med undantag för SSG 2001 
– Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal, vilket berott på osäkerhet 
kring möjligheter att förnya ett återgivningsavtal med SIS. Alternativa vägar till 
lösning har hanterats men kommittén har valt att vara avvaktande tills att 
juridiska frågor i sammanhanget är avklarade. 

Under 2018 har det varit sju ledamöter i kommittén. Inför 2019 är antalet 
ledamöter och deltagande bruk oförändrat. Posten som ordförande har ändrats. 
Se tabell nedan. 

Driftsäkerhet och 
effektivitetskommittén 
2018 

Driftsäkerhet och 
effektivitetskommittén 
2019 

Rickard Thulin, Iggesund Paperboard. Rickard Thulin, Iggesund Paperboard. 

Stefan Rönnquist, Metsä Board, 
Husum. Ordförande 

Stefan Rönnquist, Metsä Board, Husum. 

Susanne Lazaroo, SCA 
Obbola. Vice ordförande. 

Susanne Lazaroo, SCA 
Obbola. Vice ordförande. 

Pontus Lord, Södra Cell Mönsterås Pontus Lord, Södra Cell Mönsterås 
Krister Sundborg, Domsjö fabriker Krister Sundborg, Domsjö fabriker 

Karl-Johan Ericsson, 
Ahlstrom- Munksjö Aspa 
bruk 

Karl-Johan Ericsson, Ahlstrom- 
Munksjö Aspa bruk 

Roger Nordin, Rottneros Vallviks bruk Roger Nordin, Rottneros Vallviks 
bruk Ordförande 
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Vision och mål 
Vision och mål för åren 2016–2019 ligger som grund för att prägla kommitténs 
målområden inom utveckling av driftsäkerhet och underhåll genom ledarskap, 
medarbetarskap och arbetsmiljö. 

SSG kommitté Driftsäkerhet och effektivitet ska verka för driftsäkerhet inom 
underhåll och produktion där fokus ligger på – tillgänglighet, driftsäkerhet, 
effektivitet och hållbarhet – inom skogsindustrin och med sina tjänster vara 
det naturliga valet för anläggningar i sin strävan att driva kostnadseffektiva 
och kvalitetssäkrade arbeten. 
Drivkraften kan sammanfattas som: Effektivitet och tillgänglighet oavsett 
part. 
Kommitténs allmänna uppdrag: 

• Hitta gemensamma samarbetsfördelar ur ett tillgänglighets- och 
kostnadsperspektiv.

• Uppnå ökad kännedom, spridning och anpassning av befintliga och nya 
tjänster där kommittémedlemmarna aktivt bevakar omvärldens behov 
och krav.

• Ingen SSG Standard ska vara äldre än 5 år. Sker påtagliga förändringar 
under denna tid kan revidering eller översyn initieras i ett tidigare 
skeende.

• Undersöka möjligheter och behov av nya tjänster kopplade till 
driftsäkerhet och effektivitet.

• Verka och bidra till en god praxis för utformning av SSGs tjänster i 
samarbete med andra kommittéer.

• Verka för att ta fram temadagar för kunskapsöverföring och nätverkande 
inom underhållssegmenten.

Kommittén har som målsättning förlagt sina möten enligt följande: 

• Januari, avstämningsmöte, webb, ca 2 timmar.

• April, planering inför ordinarie möte, webb, ca 1 timme.

• Maj, ordinarie möte, personlig närvaro, 2 dagar.

• Augusti, avstämningsmöte, webb, ca 2 timmar.

• September, planering inför ordinarie möte, webb, ca 1 timme.

• Oktober, ordinarie möte, personlig närvaro, 2 dagar.

Preliminära datum för möten är satta till: 
• 2019-01-30

• 2019-04-17

• 2019-05-15 Askersund föreslaget.

• 2019-08-28

• 2019-10-09

• 2019-11-06
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Standardiseringsarbete 

Planering för verksamhetsåret 2019 har upprättats i form av en aktivitetslista 
där de högst prioriterade aktiviteterna är målsatta att startas upp och om möjligt 
komma till avslut under aktivitetsåret. 

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén driver standardiseringsarbetet genom 
arbetsgrupper där deltagare rekommenderas av kommittén. Under 2018 har 
samtliga kommittéledamöter varit delaktiga i någon eller flera av de direkta 
arbeten som arbetsgrupper utförts. 

Följande standarder var under bearbetning under verksamhetsåret 2018 och 
arbetet fortlöper under nästa verksamhetsår: 

• SSG 2010 – Definition reservdel/förbrukningsvara för underhåll.
• SSG 2001 – Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal.
• SSG 20xx – Ny standard gällande förenklad LCC/LCP-kalkyl.

• SSG 20xx - Ny standard gällande förrådsoptimering.

Följande standarder är hittills beslutade att bearbetas under nästa 
verksamhetsår: 

• SSG 2000 – Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin.

• Projekt gällande UH-dokumentation.

• SSG 2901 – Rekommendation av klassningskoder för registrering 
i underhållssystem.

• Nytt projekt – DFR, Design For Reliability.

Följande standarder har reviderats under verksamhetsåret och utkommit med 
ny utgåva: 

• Inga reviderade standarder publicerades under året.

Följande standarder är nya och utgivna som en första utgåva: 
• Inga nya standarder publicerades under året.

Följande standarder har dragits in under året: 

• Inga standarder har dragits in under året.

Övriga engagemang 

Kommittén har under 2018 inte haft några sidoarrangemang. 




