Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, eller Pappers som
vi helt enkelt kallas, är fackförbundet för arbetare i pappers- och
massaindustrin i Sverige. Vi bildades 1920 och är en del av LO.
Pappers ca 14 000 medlemmar är organiserade i 54 avdelningar
från Kalix i norr till Nymölla i söder. Flera olika yrkesgrupper är
medlemmar i förbundet; snickare, målare, elektriker, verkstads
arbetare, processoperatörer, lokalvårdare med flera. Gemensamt
för alla är anställningen i pappersindustrin – och en övertygelse
om att alla har nytta av att vi ställer upp för varandra.

PAPPERS
medlemshandbok

Du = Facket
Det är du som är facket. I den här boken ska vi förklara
varför och hur det hänger ihop. Du har antagligen boken
i handen för att du är ny medlem i förbundet eller så vill
du lära dig mer om ditt fackförbund, Pappers.
Det är medlemmarna som gör och är facket. Sammanhållning och många medlemmar gör att vi bättre kan
förhandla om löner, kämpa för tryggare jobb och arbeta
för en bättre arbetsmiljö.
En annan viktig anledning till den här bokens uppkomst
är att Pappers står inför en stor generationsväxling. Vi
kommer inom en snar framtid att behöva nya duktiga
förtroendevalda. Vi hoppas att boken kan räta ut en del
frågetecken och väcka en nyfikenhet på vad du kan göra
för Pappers och vad vi kan göra för dig!

1

Därför behövs facket!
Facket behövs för att vi ska kunna förhandla fram bra
villkor på vår arbetsplats och för att sätta ett pris på
vårt arbete.
Den där löneökningen som du tycker är för liten kanske
uteblir helt om vi inte fortsätter att ställa krav. Tillsammans
kan vi förbättra villkoren på arbetsplatsen.
För att vi som fackförbund ska kunna förhandla för ett
helt kollektiv, är det viktigt för oss att kunna säga att vi
representerar arbetstagarna, dvs. dig och andra medlemmar.
Då måste många välja att vara med i facket. Ju fler som
organiserar sig (blir medlem) och ställer krav, ju lättare är det
att skapa förändring. Som medlem får du också hjälp med att
tolka avtal, arbetsmiljö och lön, något som du inte skulle få
om du valde att stå utanför facket.

Det fackliga löftet är att löntagarna lovar att inte konkurrera med
varandra om jobben genom sämre löner och sämre villkor. För om du
säljer ditt arbete billigare än en kollega, kommer det att pressa ner
lönerna och försämra villkoren. Företagen skulle tjäna på att anställa
de som bryter löftet och godtar en lägre lön.
Kollektivavtalet är det nedskrivna löftet. Om arbetsgivaren håller
avtalet, lovar vi i sin tur att inte strejka.
Facket är en sammanslutning där löntagarna bestämmer priset och
villkoren på det de säljer – deras arbetskraft. Facket hjälper dig om
du råkar ut för sjukdom, arbetslöshet, trakasserier, arbetsskada eller
något värre, bara du lovar att inte sälja ditt arbete billigare än vad vi
kommit överens om.
Arbetsmarknad är den marknad där alla löntagare säljer sitt arbete.
Om löntagarna tvingas konkurrera med varandra för att få sälja sitt
arbete så ställs kvinnor mot män, sjuka mot friska, unga mot gamla,
invandrare mot svenskar, arbetslösa mot anställda.
Solidaritet utgår från en tanke om allas lika värde. Solidaritet är också
insikten om den gemensamma nyttan av att hålla löftet. Om du håller
löftet, så gör jag det, och då vinner vi båda.
Uppdraget utgår från medlemmarna. Vi ska tillsammans förhindra
att tvingas konkurrera med varandra om jobben genom att värna det
fackliga löftet.
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Hur kan jag påverka?
Varje medlems engagemang är viktigt för att Pappers
ska vara en stark organisation. I dag handlar fackligt
arbete mycket om att slåss för att behålla det vi och
tidigare generationer vunnit. För att lyckas med det
behöver vi engagemang, aktivism och förtroendevalda.

man gå på fackliga aktiviteter kan man till exempel följa med
ett demonstrationståg på första maj, som är arbetarrörelsens
internationella högtidsdag. Den firas runt om i världen av
olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar.

Du är medlem
Du behöver inte ha ett fackligt uppdrag för att bidra till det
fackliga arbetet. Du bidrar redan nu genom att vara medlem
och betala in medlemsavgiften. Du bidrar också genom att
tala om när något inte står rätt till.
För att förbundet och din avdelning ska kunna utföra sitt
arbete på bästa sätt så behövs förtroende. Om något inte står
rätt till och en förtroendevald utnyttjar sin
Det är du som vet hur du
position hoppas vi att du har modet att
har det på jobbet och hur
säga till. Ingen i Pappers ska missbruka sin
det skulle kunna bli bättre.
position.
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Förstamajtåg i Jakarta, Indonesien.
I Pappers kan alla medlemmar påverka såväl det lokala
arbetet som hela förbundet genom att bidra med idéer och
förslag, skriva motioner till avdelningens eller förbundets
beslutande möten och att på olika sätt engagera sig i det
Pappers gör. Allas röster är lika mycket värda.

Var aktivist

Bli förtroendevald

Aktivism är att försöka påverka politiska beslut eller människors
åsikter genom aktiva handlingar. Att vara facklig aktivist kan
till exempel innebära att du sprider kunskap om vad facket
och kollektivavtalet är för något till andra. Det kan också
vara att du pratar med någon förtroendevald för att föra fram
dina åsikter eller skriver en insändare i lokaltidningen. Vill

Grunden i fackligt arbete är förtroende. Medlemmar som blir
valda att ta sig an ett fackligt uppdrag blir förtroendevalda.
Övriga medlemmar har då gett sitt förtroende för att hen ska
klara av det uppdrag som tilldelats.
Att ha ett fackligt uppdrag är mycket lärorikt och utvecklande och vi hoppas att du tackar ja om du får möjligheten.
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Sitt inte och vänta på att få frågan. Våga ta kontakt med din
avdelning om du har ett intresse för att arbeta fackligt.
I det fall du inte skulle hitta den information du behöver kan
du alltid kontakta förbundskontoret för vägledning.
För att du ska känna dig trygg i din roll
som förtroendevald erbjuder Pappers olika
Om du brinner för en viss
utbildningar utifrån det uppdrag du har
fråga kan det vara just det som
fått. På din avdelning sitter även många
du ska jobba med för att nå
förtroendevalda som har mycket kunskap
förändring.
Var inte orolig om du inte kan
och erfarenhet. De kan ge dig stöd och på
allt. Det viktigaste är att du vill.
förbundskontoret kan man söka hjälp i
frågor som man inte får svar på.

Gå på medlemsmöte
När Pappers håller medlemsmöte på din arbetsplats är det för
dig och alla andra som är medlemmar på avdelningen. På m
 ötet
får du information om det aktuella läget på avdelningen och
chans att uttrycka din åsikt i frågan. Du som medlem kan o ckså
ge din bild av läget till styrelsen. De har i sin tur möjlighet att
förklara eventuella förhandlingar eller avtal.
För att din avdelning ska kunna säga att de representerar
arbetsplatsen, dvs. dig och andra medlemmar, vid förhandlingar är det bra om många medlemmar är aktiva och väljer
att gå på medlemsmötena. Då ser arbetsgivarna att facket har
förtroende bland sina medlemmar.

Hur går mötet till?
Ordförande förklarar mötet öppnat och går igenom dagordningen.
På dagordningen står vilka frågor som ska tas upp på mötet och i
vilken ordning de ska behandlas.
Om mötet har viktiga beslut att ta ska styrelsen först ge sitt förslag till
hur de tycker att mötet ska besluta i frågan. Sedan diskuteras frågan.
När diskussionen avslutats är det dags för mötet att gå till beslut.
Man röstar vanligtvis genom acklamation, dvs. att mötesdeltagarna
ropar ja till förslaget. Om man inte håller med förblir man tyst. Oftast
finns det bara ett förslag och då är det enkelt att hänga med. Finns det
flera förslag är det ordförandens uppgift att se till att alla förslag
prövas av mötet på ett rättvist sätt.
Ordförande berättar hur hen uppfattat resultatet av omröstningen och
bekräftar beslutet med ett klubbslag.
Om man tycker att ordföranden uppfattat fel har man chansen att
begära votering innan klubban faller till bordet. Då genomför man en
ny omröstning t.ex. genom handuppräckning.

Jag finner att
mötet beslutar bifalla
styrelsens förslag
Votering är begärd

Votering!

och ska utföras. Votering
genomförs genom enkel
handuppräckning.
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Ordlista
På mötet kan en del ord dyka upp som kan vara svåra att förstå.
Här kan du se vad de vanligaste orden betyder.
Acklamation, beslut fattas ofta genom acklamation,
dvs. ja-rop. Man ropar aldrig nej.
Är man emot förslaget så är man tyst och ropar
bara ja på det förslag som man är för.
Ajournera, skjuta upp ett möte. Ajourneringen kan
bestämmas till allt från tio minuter till en vecka etc.
När mötet återupptas är det formellt samma möte
som fortsätter.
Ansvarsfrihet, en styrelse beviljas ansvarsfrihet av
årsmötet. När deltagarna på mötet har fått ta del av
styrelsens och revisorernas berättelser och därefter
fått tillfälle att öppet debattera frågan kan styrelsen
beviljas ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beviljas en
styrelse som har utfört sitt arbete utan allvarliga
förseelser. Det innebär att styrelseledamöterna inte
senare kan ställas till ansvar för något som hänt
under det år de beviljats ansvarsfrihet för.
Att-sats, själva kravet i en motion. Motionen inleds
med en resonerande brödtext och avslutas med en
eller flera meningar som inleds med ordet att.
Att-satsen är själva förslaget till beslut.
Avslag, förkastande av motion eller yrkande.
Motsatsen kallas bifall.
Beslutsgång, sätt att fatta beslut på: vanligen
försöker man först fatta beslut med acklamation, går
inte detta görs en försöksvotering som är en öppen
omröstning, om inte heller det är möjligt tillämpas
votering som är en sluten omröstning.
Bifall, accepterande, godkännande av yrkande,
motion, eller proposition. Motsatsen kallas avslag.
Bordläggning, man beslutar att uppskjuta ett
ärende till ett senare tillfälle.
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Budget, plan över beräknade inkomster och utgifter
under en viss tid, ofta ett år. Den innebär beslut
om fördelning av organisationens resurser på de
aktiviteter den bedriver.
Dagordning, lista över de ärenden som ska
behandlas vid mötet.
Fyllnadsval, val av ersättare om en ledamot avgår
innan mandatperioden löpt ut.
Försöksvotering, votering som i regel sker med
handuppräckning.
Huvudförslag, styrelsens förslag vid en omröstning
mellan tre eller flera förslag.
Justerare, en person som granskar och godkänner
ett mötesprotokoll och intygar detta med sin
namnteckning.
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ
och genomförs vart fjärde år. Där fattas beslut som
rör förbundets stadgar och behandlar rapporter
och utredningar som handlar om övergripande
strategiska frågor. Kongressen väljer ledamöter till
förbundsstyrelsen och revisorer.
Kontrapropositionsvotering, om flera yrkanden
finns utförs voteringar för att få fram ett motförslag
till huvudförslaget. Två förslag ställs mot varandra
tills endast ett enda förslag är kvar, som sedan
ställs mot huvudförslaget.
Motförslag, det förslag som ställs mot huvud
förslaget.
Motion, skriftligt förslag från en eller flera medlemmar, till exempel till kongress, representantskap
eller årsmöte. Motionstid, är när motionen senast
ska vara inlämnad för att behandlas på mötet.

Mötesteknik, regeltillämpning och praxis för möten
och sammanträden.
Nominering, förslag på personer till förtroendeposter,
som till exempel ordförande eller styrelseledamot
Presidium, de som leder ett större möte, tex. En ordförande och sekreterare.
Proposition, förslag till beslut.
Propositionsordningen, den ordning i vilka framförda
förslag ställs under beslut. Ordningen föreslås av ord
föranden och fastställs av mötet.
Protokoll, skriftlig redogörelse för vad som skett
under ett möte. Vanligtvis antecknas endast frågans
innehåll samt beslut. Protokollet måste justeras för
att bli giltigt.
Reservation, kan anmälas i samband med beslut och
innebär att man tydligt vill markera att man tar avstånd från beslutet. Reservationer kan vara muntliga
eller skriftliga och ska protokollföras.
Resultaträkning, stegvis redogörelse för en rörelses
samtliga intäkter och kostnader. Resultaträkningen
utgör tillsammans med balansräkningen ett årsbokslut. Den är en del av en årsredovisning.
Revision, granskning av styrelsens förvaltning, alltså
hur styrelsen skött sitt uppdrag. Granskningen om
fattar främst den ekonomiska förvaltningen, men även
verksamheterna i övrigt. Revisionen görs av revisorer
som väljs av årsmötet.
Röstlängd, lista över de röstberättigade inom en
väljarkår vid val.
Rösträknare, person som utses på mötet för att räkna
röster vid votering och sluten omröstning.
Sluten omröstning/votering, omröstning där varje
röstberättigad ledamot röstar anonymt (skriftligt).
Stadgar, handling som fastställer under vilka former
en förening ska arbeta.
Suppleant, person som är ersättare för ordinarie
ledamot, i till exempel styrelse, när ordinarie ledamot
inte kan medverka på mötet. Då suppleanten ersätter
någon i styrelsen har hen rösträtt.
Talarlista, lista, som förs av mötesordförande, över
dem som begärt ordet under ett möte.
Valberedning, kommitté som ska förbereda val och
föreslå namn till de förtroendeposter som finns.

Verksamhetsberättelse, redogörelse från styrelse
över viktigare händelser under det gångna året.
Verksamhetsplan, plan för hur föreningen ska arbeta
under det närmaste året/åren. En planering för hur
styrelsen ska jobba och mot vilka mål.
Verkställande utskott, VU, arbetsutskott, mindre del
av en styrelse eller kommitté med uppgift att för
bereda och fullfölja fattade beslut samt med delegerad beslutanderätt i vissa ofta löpande ärenden.
Votering, om en mötesdeltagare anser att mötes
ordföranden har uppfattat fel i en acklamations
omröstning så kan hen begära votering. Den som
begär votering måste ropa ”votering” innan klubban
gått i bordet. Efter klubbslaget är det för sent. Votering
sker oftast genom handuppräckning.
Yrkande, är detsamma som ett förslag under ett möte.
Yttrande, styrelsens utlåtande över exempelvis en
motion.
Årsberättelse, redogörelse för årets verksamhet inom
till exempel förening.
Årsmöte, hålls varje år och är avdelningens högsta
beslutande organ. På årsmötet diskuteras styrelsens
och revisorernas skriftliga berättelser och eventuella
motioner, och det görs flera val till förtroendeposter.
Årsredovisning, offentlig rapport med
främst ekonomisk och finansiell information.
Årsredovisningen består av resultaträkning,
balansräkning, noter och förvaltningsberättelse.
Årsredovisningen ska granskas av en revisor, vars
revisionsberättelse också är offentlig.
Öppen omröstning/votering, omröstning där det
framgår hur varje röstberättigad ledamot röstar.
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Fack och politik
Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det
vi nu lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla
håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!

De fem värnen
– skyddet mot marknadskrafterna
Det är lätt att hålla det fackliga löftet om man är trygg i sitt
arbete och kan försörja sig. Men det fackliga löftet är tyvärr
ständigt under hot. Om man känner sig utsatt och är desperat
för att kunna försörja sig är risken stor att man känner sig
tvingad att bryta löftet. Om man t.ex. är arbetslös med låg
a-kassa, är sjuk med en dålig sjuklön eller har en oviss anställning är risken större att man känner sig tvingad att ta ett jobb
med sämre lön och villkor.
Facket har genom fackligt och politiskt arbete byggt upp
något som kallas de fem värnen. Det är olika regler och system
som förhindrar kaos och konkurrens mellan löntagarna på arbetsmarknaden. De fem värnen hjälper löntagarna att kunna
hålla det fackliga löftet. Ju starkare värnen är, desto bättre är
villkoren för dig som löntagare.
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De fem värnen är full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, hög arbetslöshetskassa, starkt anställningsskydd (LAS)
och kollektivavtal. Om arbetslösheten är hög, är risken stor att
man bryter det fackliga löftet och tar ett arbete till ett lägre
pris än vad kollektivavtalet säger. Har man en bra och aktiv
arbetsmarknadspolitik, där arbetslösa snabbt kommer in i
arbete eller utbildning, är man inte desperat att ta ett jobb till
vilket pris som helst. Har man en arbetslöshetsersättning som
man kan leva på hotar det inte heller löftet.
På arbetsmarknaden är a-kassan en viktig del av den fackliga lönepolitiken. De som har arbete betalar till de arbets
lösa för att de inte ska tvingas ta arbete till lägre lön eller
sämre villkor. A-kassan är en försäkring vid arbetslöshet, men
framför allt en löneförsäkring för alla med arbete, vilket man
inte tänker på i första hand. Har den som är arbetslös en bra
försörjning kommer hen inte att känna sig tvingad att ta ett
arbete till vilket pris som helst.
M A R K N A D S K R A F T E R
2
1 Full sysselsättning

D E T

Aktiv arbetsmarknadspolitik

3
Hög arbetslöshetskassa

F A C K L I G A

4

Starkt
anställningsskydd

5
Rikstäckande
kollektivavtal

L Ö F T E T
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På arbetsmarknaden innebär LAS ett skydd mot konkurrens mellan löntagarna. Återanställningsrätten i lagen hindrar
att arbetsgivaren byter ut en anställd mot en arbetslös som är
billigare. Den som inte kan bytas ut hotar inte det fackliga
löftet.
Ett kollektivavtal innebär att arbetsgivare och anställda
samtidigt blir bundna av ett avtal. Arbetsgivare får fredsplikt
och löntagarna är i sin tur skyddade från lägre löner och
sämre villkor än vad avtalet säger.
Kollektivavtalet är det
De fem värnen är ständigt under hot och med
värn som befriar de
försvagade värn är det svårare för arbetarna att
anställda från utpressning.
hålla löftet. En försämrad arbetslöshetskassa
kan tvinga den arbetslösa att bryta det fackliga
löftet för att klara sin försörjning. Om rätten för arbetsgivarna
att använda anställda på visstid ökar, skapar det otrygga
anställningar som kan tvinga arbetare att bryta det fackliga
löftet. Försvagade kollektivavtal och begränsad rätt till konflikter och sympatiåtgärder är andra sätt som försvagar värnen.
Det här är anledningen till att facket måste arbeta politiskt –
för det påverkar våra möjligheter att värna det fackliga löftet.
Det är endast det femte värnet, rikstäckande kollektivavtal,
som är vårt eget. Alla andra värn är kopplade till politiken och
påverkas av vilka som sitter vid makten.
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Den svenska modellen
I Sverige är det arbetsgivarorganisationer och fackföreningar
som förhandlar fram regler och villkor som ska gälla på
arbetet. Att avtalen skrivs mellan de parter som är i branschen
är unikt och kallas för den svenska modellen. I de flesta andra
länder är mycket på arbetsmarknaden
I Sverige är det kollektivavtalen
reglerat genom lagar, till exempel
som garanterar lönerna – inte
minimilöner. Villkor och lön på arbetet
lagstiftningen.
är då direkt berörda av dem som sitter
vid regeringsmakten, och inte av dem
i branschen. De länderna som har lagstadgad minimilön har
generellt sett också lägre löner.
Ur ett fackligt perspektiv är den svenska modellen att
föredra. Att vi tillsammans med arbetsgivarna förhandlar om
löner och villkor ger oss både makt och inflytande.

Kollektivavtal
Om det inte fanns kollektivavtal skulle arbetsgivaren tvinga
oss att välja mellan jobbet och lönen.
Om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen är det
arbetsgivaren som bestämmer och då skulle alla löntagare
behöva förhandla sin egen lön. I kollektivavtalet anges den
lägsta lönen och de villkor som en arbetsgivare måste erbjuda 
sina anställda. Det finns alltså inget hinder
Acceptera
för arbetsgivaren att betala mer och lokalt
denna lön,
kan den fackliga avdelningen förhandla fram
eller gå hem!
förbättringar. Alla pappers- och massaindustrier i Sverige omfattas av kollektivavtal.
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Där står vad som gäller vid semester, regler om uppsägning
och arbetstid m.m.
En bra idé som medlem kan vara att titta i kollektivavtalet
och läsa igenom de allmänna anställningsvillkoren. Det är
inte alltid lätt att läsa den byråkratiska texten, och det krävs
en viss träning för att hitta vad man söker, men det ger en inblick i hur avtal skrivs. Vid oklarheter är det bra att ta kontakt
med ditt lokala fackliga ombud. Många avdelningar har även
lokala avtal som inte står med i kollektivavtalet.

Fredsplikt
När det ﬁnns ett kollektivavtal råder fredsplikt. Fredsplikt
innebär att varken löntagare eller arbetsgivare får vidta strids
åtgärder så länge avtalet är giltigt. Löntagarna får alltså inte
strejka och arbetsgivaren får inte utfärda lock-out, dvs. stänga
ute arbetarna från arbetsplatsen. Strejka får man bara göra då
kollektivavtalen har löpt ut och man inte har kommit överens
om ett nytt avtal.
Om man hamnar i konflikt innebär det att man inte har
lyckats komma överens vid förhandlingarna med motparten.
Om det blir aktuellt är det förbundet som bestämmer vilka
som ska strejka och du som medlem måste följa den ordern.
Vid en eventuell konflikt får du ersättning från Pappers från
den första förlorade arbetsdagen.
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För alla anställda
Alla anställda på en arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal och
det gäller oavsett om man är medlem i facket eller inte. Det kan låta
orättvist men tänk dig ett exempel där bara m
 edlemmarna skulle
få ta del av löneökningen. Då skulle oorganiserade släpa efter i lön
och arbetsgivaren skulle tjäna på att anställa dem. Till slut skulle
medlemmar få svårare att få jobb.
Den som inte är medlem får oftast ut lön enligt de villkor som finns
med i kollektivavtalet, men om arbetsgivaren av någon anledning
inte betalar ut rätt lön står den oorganiserade helt ensam. De har
valt att inte ingå i den part som tecknar kollektivavtalet och därmed
står de utanför det skydd som avtalet ger.
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Arbetarrörelsens
– några årtal
1886

historia
Det första riksdagsvalet med allmän och
lika rösträtt.

Den s.k. storstrejken.
Arbetarna var inte nog starka
och får inte igenom sina krav.
En stor förlust för många
arbetare som måste lämna
sina hem. LO tappar många
av sina medlemmar.

1919

Arbetsgivarna utfärdar
lockout och vill sänka lönerna
för arbetarna inom massaindustrin, vilka redan låg på
miniminivåer.

1909

1921

2020

Pappers fyller 100 år som
fackförbund och firar det genom
att arrangera UNG2020, den
största ungdomssatsningen i
fackföreningens historia med
syfte att inspirera framtidens
förtroendevalda.

2010

Åtta timmars arbetsdag som
normal arbetsdag.
”Åtta timmar verka
för åtta kronors päng
åtta timmar fritt och åtta uti säng.”
Arbetsfri lördag för
alla utom jordbruket.

1960
1971
1978

3 000 Pappersmedlemmar gick ut i
strejk i elva dagar. Pappers var det enda
förbundet inom industriavtalet som
valde att gå ut i konflikt. Strejken
handlade främst om lönenivåer och för
rätten att få förhandla sina egna avtal.
Pappers står i dag utanför
industriavtalet.

1980

1951

1963

Efter skotten i Ådalen strejkade
pappers- och hamnarbetare
längs hela Norrlandskusten.
Flera demonstrationer och
protestmöten ledde till kravaller
mot strejkbrytare och polis i
Klemensnäs i Skellefteå.

Många år av oroligheter och konflikter
leder till Saltsjöbadsavtalet, som lägger
grunden för den så kallade ”svenska
modellen”. Det ledde till en lång period av
arbetsfred och samarbete mellan parterna.
Efter Saltsjöbadsavtalet har facken haft en
större politisk påverkan jämfört med många
andra länder.

Lagen om allmän
tjänstepension (ATP).

Den s.k. storkonflikten pågick i
drygt två veckor och berörde en
femtedel av arbetskraften.
LO-förbunden tog ut över 100 000
arbetare i strejk och Svenska Arbetsgivareföreningen SAF kontrade
med att lockouta 700 000
anställda. Konflikten slutade med
att SAF gav med sig och gick med
på LO:s lönekrav.

1932

Tusentals arbetare
demonstrerar i Ådalen i
Ångermanland för att protestera
mot att strejkbrytare
tagits till trakten.
Militär sköt ihjäl fem personer
och sårade ytterligare fem.

1928

Det första svenska
fackförbundet, Svenska
Typografförbundet,
bildas.
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1931

Tre veckors semester.

1938
Sverige får en semesterlag.
Man fick rätt till två veckors
ledighet per år.

Fem veckors semester.
Fyra veckors semester.
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Foto: SCA (Publ)/www.bildhotellet.se

Kollektivavtalet
– vad innehåller det som

berör mig?
Semester

Regler kring uppsägning  

Du har rätt till 25 dagars semesterledighet per år. Om du
är ny på jobbet har du kanske inte hunnit arbeta in alla
semesterdagar. Beroende på när på året du blev anställd så
hinner du arbeta in olika antal dagar till semestern.
Du tjänar normalt in semesterlönen mellan den 1 april
föregående år och den 31 mars semesteråret. Semesterlönen
utgörs av månadslönen plus ett semestertillägg som är 0,8
procent av månadslönen per semesterdag.
Om du har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar, kan
du spara de överskjutande dagarna till ett senare år i högst fem
år. Om du vill spara semester meddelar du arbetsgivaren detta
i samband med att semestern läggs ut.

Arbetsgivaren kan säga upp en anställd på grund av arbetsbrist
eller om en anställd misskött sig grovt. Facket kan kräva förhandlingar innan uppsägningen genomförs och arbetsgivaren
måste alltid undersöka möjligheterna till omplacering som
alternativ till uppsägningen.
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist
Facket kan också förhandla med
måste arbetsgivaren rätta sig efter vissa
arbetsgivarna om möjligheten till
turordningsregler. Den som har varit
andra lösningar, t ex. pensionsanställd kortast tid får gå först och den
avgångar.
som har längst anställningstid får gå sist.

Regler om arbetstiden  
Reglerna om arbetstiden finns för att arbetstagarna inte ska
utnyttjas och för att du ska få en bra lön när du arbetar övertid. Avtalet beskriver arbetstid vid olika typer av skiftarbete
och vad som gäller för raster, dygnsvila och veckovila.
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Övertidsarbete enligt avtalet får t.ex. tas ut med högst 50
timmar under en kalendermånad. Högsta tillåtna övertid per
år är 200 timmar per anställd. 70-timmarsregeln innebär att
man inte får jobba mer än 70 timmar per sjudagarscykel.
Du kanske tycker att det är orättvist att du själv inte får
välja hur mycket du ska jobba. Tidsreglerna finns för att
skydda oss – både den egna hälsan och säkerheten gentemot
kollegor. Att vara utarbetad på jobbet kan ge förödande
konsekvenser om något går fel.

Arbetstidskonto – ATK
Varje år görs en avsättning till ditt arbetstidskonto, ATK.
För nyanställda sparas avsättningen som pensionspremie de
första fem åren. Därefter får du välja om pengarna ska tas ut
som ledighet, pension eller pengar. Om du väljer att spara
din ATK i pension betalar arbetsgivaren in en extra summa
pengar, vilket bidrar till en bättre framtida pension för dig.
21

Pension
Alla arbetsgivare ska betala in pensionsavgifter för de
anställda. För alla anställda som har kollektivavtal görs också
en extra pensionsinbetalning. Det betyder att du får så kallad
avtalspension som kompletterar din allmänna pension.
Det får du från det att du har fyllt
Du kan även tjäna in pension vid
25 år. För dem som har en hög inkomst
graviditet eller föräldraledighet.
blir avtalspensionen en stor del av den
Prata med ditt lokala fackombud
totala pensionen eftersom den statliga
för att få veta mer.
pensionen endast beräknas på inkomster
upp till en viss nivå.

Permission
Permission är ledighet utan löneavdrag. Avtalet kan ge dig
rätt till permission på din bröllopsdag eller 50-årsdag, vid
akuta förstagångsbesök hos läkare och tandläkare, besök vid
sjukvårdsinrättning efter läkarremiss, nära anhörigs dödsfall respektive begravning, plötsligt svårt sjukdomsfall hos
hemmaboende nära anhörig.

Rättshjälp
Fackets juridiska byrå, LO-TCO Rättsskydd, hjälper dig
om du skulle hamna i en tvist med arbetsgivaren, ett skadeståndsärende eller dylikt, inför domstol. Den är gratis för dig
genom ditt medlemskap i Pappers.
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Du är försäkrad
Våra medlemsförsäkringar har vi genom Folksam. De finns
för att ge dig skydd om något oväntat skulle hända. Avtals
försäkringar, avtalspension, arbetslöshetsförsäkring och medlemsförsäkring ger medlemmar större trygghet både hemma
och på jobbet till en bråkdel av vad det kostar att skaffa sig
samma försäkringar på egen hand. Via ditt medlemskap i
Pappers har du bland annat en olycksfallsförsäkring och en
hemförsäkring.
Se till att du står kvar som medlem även om du blir arbetslös, långtidssjukskriven eller börjar studera i vuxen ålder så att
du behåller dina försäkringar. Du kan även få extra pengar när
du är föräldraledig eller om du är sjuk under en längre tid.

A-kassa – en extra trygghet
Om man förlorar jobbet ska man kunna betala sina räkningar och fortsätta
leva ett normalt liv torts att man är arbetslös. Därför är det viktigt att
försäkra sin inkomst genom att gå med i en a-kassa.
Pappers har en egen a-kassa. För att bli medlem krävs att du arbetar inom
Pappers verksamhetsområde. Om du är arbetslös vid ansökningstillfället så
har du rätt till inträde om ditt senaste arbete var inom det området.
Det finns en grundförsäkring för den som blir arbetslös. Den
grundförsäkringen är max 365 kr/dag. Den får du om du inte är med i en akassa eller inte har varit medlem tillräckligt länge. Du måste också vara över
20 år. Du som är medlem a-kassan, och har varit det i minst ett år, kan du få
upp till 80 % av din lön. Det finns ett tak på försäkringen, som de flesta av
våra medlemmar når upp till. Den inkomstbaserade ersättningen är max 910
kronor per dag, fem dagar per vecka, under de första 100 dagarna och
därefter max 760 kronor per dag.
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Farlig eller trygg

arbetsmiljö?
Vi spenderar många timmar på vårt arbete och det är
viktigt att vi har en miljö runt omkring oss som är säker
och trygg.
Ingen vill skadas på jobbet eller bli sjuk av det. Arbetsplatserna
inom vår industri är farliga och i takt med effektivisering ökar
också pressen på den enskilde arbetaren att hinna med.
Våra skyddsombud arbetar för att förhindra, förebygga
och bevaka så att dödsolyckor och arbetsskador inte sker och
för att den psykosociala arbetsmiljön är så bra som möjligt.
Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och det är
också arbetsgivaren som ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen.
En bra arbetsmiljö kan till exempel vara miljön inne i ett
manöverrum eller kontor. Det kan också vara hjälpmedel vid
tunga lyft eller annan utrustning som gör arbetet mindre slitsamt och påfrestande. Bättre arbetsrutiner och att få den utbildning som krävs för ens arbetsuppgifter är andra exempel.
En bra arbetsmiljö leder till en tryggare arbetsplats och
gör det enklare för de som arbetar där att göra ett bra jobb.
Alla anställda har en skyldighet att medverka till skapandet
av en bra arbetsmiljö. Skyddsombudet på din arbetsplats kan
berätta mer om du har frågor. Våga säga till om något är fel.
24
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Medlemskapets
och solidaritet

värde

Vad får jag för pengarna?
Ofta vill man som medlem veta vad man får för sin medlemsavgift. Med det synsättet blir du som medlem en kund till
organisationen och då blir medlemsförmåner viktiga. Och
förmånerna är viktiga. De skapades för att trygga dig som
medlem och din familj med olika försäkringar. De ger dig
också goda möjligheter till en bra pension när du väl slutar att
arbeta. Men medlemskapet ger dig mer än bara förmåner.
Fackets verkliga uppdrag är att tillsammans hävda våra intressen mot arbetsgivarna och i samhället. Vi ska använda vår
gemensamma styrka för att försöka förbättra löner och villkor
på arbetsplatsen. En hög organisationsgrad, dvs. hur många
av de anställda/kollektiva som är anslutna till facket, skapar
styrka och trovärdighet. Om den makten används med ansvar
får facket större inflytande i samhället. De som står utanför
facket utsätter föreningen för risken att tappa makt och inflytande. Dessutom låter man medlemmarna, som är anslutna till
facket, ensamma bära kostnaden för den gemensamma nyttan.  
Tillsammans skyddar vi dem som har det svårast. Alla kommer inte att utnyttja de försäkringar vi har. Alla kommer inte
att behöva hjälp av facket. Men vi sluter oss samman solidariskt
och hjälper dem som behöver det mest. Det går inte hellar att
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veta i förväg om vi själva kommer att behöva hjälp en dag. Men
som medlem i facket kan man vara trygg av att stödet finns där.
Vi tror på allas lika värde och allas lika rättigheter. Med
detta budskap försöker vi påverka politiken och hela samhällsbygget. När vi arbetar betalar vi skatt. Skatten används till
att bygga upp samhället och välfärden – för skola, vård och
omsorg, för vägunderhåll och kollektivtrafik etc. Det ger oss
en bra välfärd genom hela livet. Via skatten betalar vi tillbaka
för den vård och omsorg vi fick som barn, och vi betalar den
vård och omsorg vi får när vi blir äldre. Den fackliga organisationen ser det därför som sin uppgift att försvara en skatte
finansierad generell välfärd. Värdet av den kan vara många
tusen kronor i månaden för en enskild medlem jämfört med
om detta skulle betalas ur den egna plånboken.

Vad går medlemsavgiften till?
Facklig verksamhet kostar pengar. Största delen av kostnaderna för förbundet går till försäkringar, därefter följer
kostnader såsom administration, löner, utbildningar.

För varje inbetald
100-lapp i förbundsavgift från medlem,
kostar förbundets
verksamhet 162 kr.
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Om vi ska kunna stå starka mot arbetsgivarna måste vi
rusta oss och ha pengar i strejkfonden. Dessutom måste alla
ha ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och vid olycksfall på
jobbet och på fritiden.

Studier
En del av fackavgiften bekostar utbildningen av dem som
har förtroendeuppdrag i Pappers. Vi måste fortbilda våra
förtroendevalda och funktionärer så att de klarar sina uppgifter på ett bra sätt. Bland annat finns Pappers förbundskurs,
som är en grundläggande utbildning för förtroendevalda och
Pappers miljökurs, för nyblivna skyddsombud.
Vi ska inte nöja oss med att enbart utbilda dem med
uppdrag. Alla medlemmar kan delta i fackliga studier.
Avdelningarna har fackliga grundutbildningar som man läser i
studiecrkel utan krav på några förkunskaper. Pappers Ungdoms
kurs riktar sig till dig som är under 30 år. Det finns också ﬂera
utbildningar som våra medlemmar erbjuds via LO.

%
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Organisationen

Pappers
Pappers är facket för dig som är anställd
inom pappers- och massaindustrin.
Du är en av ca 14 000 medlemmar och
tillhör en av Pappers 54 avdelningar.
Din avdelning tillhör också ett av sex
distrikt.
Pappers organiserar alla kollektivanställda som finns på arbetsplatsen.
Det innebär att våra medlemmar
består av flera olika yrkesgrupper,
till exempel processoperatörer,
snickare, mekaniker, elektriker
och lokalvårdare.

Du betalar en procentuell fackavgift
Vi har en procentuell fackavgift för att alla våra medlemmar ska
ha samma trygghet oavsett lön. De som tjänar mycket betalar mer
och den som har en låg lön betalar mindre. O
 avsett vad du betalar i
fackavgift har du ändå samma m
 edlemsförsäkringar och förmåner.

Gemensamt för alla är
att ni har en anställning
i pappersindustrin.
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Förbundskontoret
Förbundskontoret ligger i Stockholm och består av administrativ personal, ombudsmän och verkställande utskottet (VU).
Ombudsmännen och VU jobbar med övergripande frågor
som gäller hela förbundet och tolkar avtal samt arbetar med
rådgivning till avdelningarna.
Administrativ personal fungerar som stöd
i verksamheten såsom hantering av medlems
Kom gärna och hälsa på
register, dvs. alla medlemmar i Pappers och
om du är i Stockholm!
deras medlemsavgifter. Som medlem är det
Vi finns på Olof Palmes
sannolikt någon av dem du först får kontakt
gata 11.
med.

Pappers styrelse
Pappers förbundsstyrelse består av en förbundsordförande,
en 1:a och 2:a vice ordförande (VU) samt sex ledamöter. De
sex ledamöterna representerar var och en ett av Pappers sex
distrikt. Förbundsstyrelsens uppdrag är att leda och utveckla
förbundets verksamhet enligt det som beslutas på förbundsmötet.

Facket på din arbetsplats
Den lokala avdelningen är din fackliga organisation på arbets
platsen. Styrelsen består av fem, sju eller nio ledamöter. De ska se
till att medlemmarna får den service och information som medlemskapet ska ge.
En stor del av arbetet handlar om att utreda olika frågor såsom
omplaceringar, övertidsdispens, nyanställningar etc.
Förhandla, bevaka och utveckla avtal är andra viktiga uppgifter som
styrelsen har det yttersta ansvaret för.
Ordförande har det övergripande ansvaret för det fackliga a
 rbetet
inom avdelningen. Andra som sitter i styrelsen är sekreterare,
kassör, studieorganisatör och övriga ledamöter.
Kassören kan hjälpa dig om du t.ex. ska söka utbildningsarvode för
en kurs du har gått.
Om du vill anmäla dig till en facklig utbildning vänder du dig till
studieorganisatören. Hen hjälper också dem som är förtroende
valda att få rätt utbildning för sitt uppdrag.

Vi hoppas att du som medlem
vet vem som sitter i din avdelningsstyrelse och var du hittar fackexpeditionen. Om inte, så är det dags
att ta reda på det.
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Du och dina kollegor
på arbetsmarknaden
Arbetare och tjänstemän  
På arbetsmarknaden görs det ibland skillnad på arbetare och
tjänsteman. Förr sas det att skillnaden mellan en tjänsteman
och en arbetare var att tjänstemannen i sitt yrke producerade
tjänster och att arbetaren producerade varor.
I dag räknas de som är fackligt anslutna till ett LO-förbund
som arbetare och de som är fackligt organiserade inom de två
andra fackliga centralorganisationerna: TCO och Saco, som
tjänstemän. Där ingår bland andra Unionen och Sveriges
Ingenjörer.

LO
Landsorganisationen i Sverige, LO, är en sammanslutning
av 14 fackförbund där Pappers ingår. Det betyder att du via
medlemskapet i Pappers också är medlem i LO.

LO:s uppgift är att vara ett samlingsorgan för medlems
förbunden och försvara medlemmarnas intressen på arbets
marknaden och i samhället i stort. De ska även försöka
påverka politiska beslut som gynnar medlemmarna. Målet
är att nå reallöneökningar för alla, ökad jämlikhet, minskade
löneskillnader mellan kvinnor och män samt ökad syssel
sättning. Utgångspunkten är allas lika värde och rätt.

Globalt fackligt arbete
För att trygga våra medlemmars intressen här i Sverige måste
vi även försöka påverka utvecklingen runt om i övriga världen.
Pappers är därför med i internationella fackföreningsrörelser.
Om de inte fanns hade det kunnat bli betydligt sämre villkor
för anställda i alla länder. Därför är det viktigt att Pappers
driver fackliga frågor både globalt och på Europanivå.
Grunden för det globala fackliga arbetet är både solidaritet
och egenintresse. Solidaritet för att stödja våra kollegor som
har mycket svårare arbetsförhållanden runt om i världen.
Om inte vi försöker arbeta för att förbättra villkor och löner
globalt skulle företag kunna gynnas av att flytta sin verksamhet till länder där förhållandena för arbetare är sämre.
Konkurrens ska bygga på goda arbetsförhållanden och kompetens, inte på att utnyttja människors utsatthet. Vår fackliga
grundprincip är glasklar: människor är inga handelsvaror.
Pappers är med i olika internationella organisationer:

Förbunden inom LO.
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Industrianställda i Norden (IN)
IndustriALL – European Trade Union
IndustriALL – Global Union
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Andra sätt att

påverka

Fairtrade
Du kan påverka genom att göra bra val när du handlar. Det finns
olika märkningar av varor som lovar att varorna har producerats
under goda förhållanden, till exempel Fairtrade.

Schysta villkor
Pappers har kollektivavtal med samtliga arbetsgivare, men så ser
inte verkligheten ut för alla arbetare i Sverige.
Hotell- & Restaurangfacket, HRF, har en app
som heter Schysta villkor. Där kan du se vilka
restauranger och hotell som är kopplade till
ett kollektivavtal.
Håll utkik efter märkningen nästa gång du ska äta lunch!

Om du väljer Fairtrade när du handlar bidrar du till att odlare
och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.  

Palmecentret
Nästa gång du funderar på en present till någon som har
allt så kan ett bidrag till Palmecentret vara en utmärkt gåva.
De arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga
rättigheter och fred.
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbets
organisation och plattform för internationellt engagemang och
opinionsbildning. Tillsammans med 27 medlemsorganisationer
bedriver Palmecentret drygt 200 utvecklingsprojekt med lokala
partners i fler än 20 länder, bland annat i Filippinerna, Palestina,
Serbien och Sydafrika.
Palmecentrets partners är aktiva inom civilsamhället, fackföreningsrörelsen eller inom
politiska partier som delar arbetarrörelsens värdegrund.
Foto: Fairtrade Sverige
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E-post:

info@pappers.se  
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