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"Vår personal"

Karskäringen utges av
Korsnäsvägen 152
804 23 Gävle
Telefon: 026-191053
Expeditionstider:
Måndag och Onsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91
Vice Ordförande Michael Wallin har:
Mobil 070 - 795 15 81
Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Tarja
Papperstreans personal Tarja Rautiainens
arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning,
administration, försäkringsfrågor med AFA och
Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla andra
medlemmar som behöver hjälp.

Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18
Huset där vi finns kallas 152an.

Besöksstopp på expeditionen!

Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

På grund av Coronaviruset håller vi
expeditionen på 152:an stängd för besökare.

E-post till Karskäringen

Vi hänvisar till telefon 026-19 10 53.

papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 12 november. Se till
att lämna in ert material
senast den 9 november.

Karskäringens redaktion
Ola Carlson, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

Ordföranden har ordet
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Hej igen!
Först vill jag tacka alla som deltog på årsmötet som hölls den
22 september vid Hotell Winn i Gävle.
Jag vill också tacka för förtroendet jag fått att få fortsätta som
Papperstreans Ordförande i ytterligare en period.. Det här blir
min 5:e period som Ordförande. Jag har sagt det förut och
säger det igen. Det är det finaste uppdraget jag anser man kan
få som facklig företrädare. Visst kan det vara tufft många
gånger, till exempel vid stora besparingsåtgärder, personliga
ärenden eller liknande. Men har man en styrelse, engagerade
ombud, andra med förtroendeuppdrag, medlemmar och
personal som backar upp när det blåser som mest, då fixar man
det mesta.
Ensam är inte stark, men tillsammans är vi starka! Kom ihåg det!
Jag ser fram emot att få fortsätta uppdraget tillsammans med den kompetenta styrelse som
avdelningen har. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla arbetet i avdelningen och det förtroende som
ni medlemmar i Papperstrean gett oss och ska på bästa tänkbara vis förvalta det med samma
envishet som alltid präglat Papperstrean. Nu börjar även jag se tiden an och jobbet med att hitta en
ersättare för mig har påbörjats och fortsätter. Vi får se hur det ser ut i mars 2022. Vi har i alla fall.
påbörjat successionsarbetet för mig och flera äldre i styrelsen. Bland.annat adjungerar vi nu in
någon yngre tjej och kille som är förtroendevalda till bland.annat Papperstreans styrelsemöten, så
de får en känsla av vad det handlar om.
Som vanligt infinner sig ett lugn när årsmötet är avklarat. Det är en hel del förberedelser inför
årsmötet trots att mötet numera förläggs ute på lokal. Avd.3:s Valberedning, Revisorer,
expeditionspersonal, styrelsen och andra förtroendevalda har haft en hel del att göra innan årsmötet
och alla har som vanligt gjort ett fantastiskt jobb med att få ihop pusslet.

Årsmöte 2020
Äntligen kunde Papperstreans årsmöte genomföras. Trots uppskjutet och flyttat årsmöte med
enbart kaffe och dopp så blev det ändå ett välbesökt årsmöte Årsmötet genomfördes vid Hotell
Winn för ca 30 medlemmar, vilket var hyfsat bra med tanke på att middagen ställdes in.
Efter inledningstal, mötets öppnande och parentation valdes tidigare Ordförande för Pappers avd.6
i Gästrike Hammarby, Conny Jonsson till årsmötesordförande. Årsmötet genomfördes med
sedvanlig agenda. I år handlade det om val av Ordförande, Studieorganisatör, tre Ledamöter och
fyra ersättare till styrelsen, två Revisorer och Revisorsersättare.
Det blev några förändringar i styrelsen, Per-Olov Olsson ersätter Jan Niskanen från
Massaproduktion. Janne som varit styrelseersättare i över tre år fortsätter dock som skyddsombud
och Huvudskyddsombudersättare. Tack Janne för den här tiden och ett jättebra engagemang i
styrelsen. Lars Koivumäki gör comeback i styrelsen som ersättare från Fabriksplaneringen.Det blev
även förändring inom revisorerna. Lars Högfors backar till revisorsersättare och Göran ”klacken”
Larsson valdes in som ordinarie revisor.
Årsmötesordförande Conny Jonsson höll ett avslutningstal om gamla tiden och episoder som hänt
tidigare i distriktet när han var Ordförande för avd. 6 vid bruket i Gästrike Hammarby, ett bruk som
är nedlagd sen ca 15 år. Efter avslutat årsmöte konstituerade styrelsen sig. Ett par förändringar i
styrelsen är att SHSO Peter Karlsson går in som 2:e vice ordförande och Per-Olov Olsson samt
Erik Kernehed kommer in i Förhandlingskommittén. Innan hemgång inmundigades kaffe med gott
till.
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Inget har blivit som planerat under 2020. Verksamhet vi
sett fram emot har skjutits upp eller ställts in och
framtiden har känts oviss. Coronapandemin har försatt
oss alla som individer, Företag, anställda och samhälle är
i ett läge som vi sällan eller aldrig upplevt och vi vet bara
inte när det vänder. Det känns som en mardröm som
aldrig tar slut. Människor är förtvivlade, många av oss
har säkert nära och kära som drabbats på ett eller annat
vis. Krisen har slagit hårt mot bland.annat industrin,
servicesektorn, mot hotell och restauranger. När
samhället går från hundra till noll på kort tid som det
gjort, ställer det företagen och de anställda i en hopplös
situation och man funderar vad som händer med
jobben?
Det är många som har drabbats under året, inte bara på
grund av Corona. Här vid Gävle bruk har ett 30-tal medarbetare fått besked om avslut i företaget med anledning
av kostnadsbesparingsprogrammet ”Melius”, vilket inneburit att några andra medarbetare har fått nya arbetsuppgifter och färre anställda förväntas göra mera ute i verksamheten trots att man på flera avdelningar redan idag går
på knäna.
Jag tänker även på våra kamrater vid SCA vid Ortviken i
Sundsvall som för några veckor sedan fick beskedet att
cirka 700 pappersarbetare riskerar att förlora sina jobb
då man lägger ned tryckpapperstillverkningen inom ett
halvår vid det snart 65 år gamla pappersbruket Ortviken i
Sundsvall
Nu ska även Stora Enso omorganisera och lägga ner en
tidningspappersmaskin i Halländska Hylte. Där kan 140
anställda bli av med jobbet. Förutom nedläggningen av
pappersmaskin PM3, som ska ske före årets slut, ska
också företagets returpappersanläggning stängas. För att
öka lönsamheten är det i stället tänkt att bruket ska fokusera helt på termomekanisk massa. Tidningspappersmarknaden har varit sjunkande i flera år och nu slår det
mot dessa två bruk.
Oron är givetvis stor på båda de här orterna och många
mår förstås väldigt dåligt av det här. Att förlora jobbet är
jobbigt för de flesta. Man förlorar inte bara sysselsättningen
och därmed sin inkomst, man riskerar även att förlora sin
plats i samhället och en del av sitt personliga nätverk.
Vi vet att Pappers och Svensk arbetarrörelse har tagit sig
igenom svåra kristider förr och kommit ut ännu starkare
på andra sidan. I dag när många upplever att vardagen
känns osäkrare än på länge, är det allt fler som inser
värdet av att vara medlemmar i facket.

Ensam är inte stark, men tillsammans är vi starka!
Kom ihåg det!
Det här är något vårt förbund och våra avdelningar kommer ta tillvara på genom att välkomna nya medlemmar,
värdesätta deras engagemang och erbjuda ännu bättre
verksamhet.

Grattis Pappers 100 år
Diskussionerna hade pågått under några år om att bilda
ett eget förbund och tanken om en utbrytning från
Sågverksindustriarbetarförbundet och Grovarbetarförbundet där man tidigare varit ansluten till föddes.
Och vid Sågverksindustriarbetarförbundets kongress i juni
1920 i Gävle beslutade man att bilda Svenska
Pappersindustriarbetareförbundet. Förbundet skulle
påbörja sin verksamhet 1 oktober 1920.
Nu var planerna att fira 100 år storslagna och långt gångna
när epidemin slog till och allt höll på att gå i stöpet. Tyvärr
blev eventet Pappers Ung 2020 inställt men ersattes av ett
digitalt firande istället.
Man hade valt ut de bästa programpunkterna från
UNG2020-konferensen och mixat ihop dem med
högaktuella frågor och gäster. Allt för att bjuda på en
lärorik och underhållande kväll när vi stolt firade Pappers
100-årsdag. Jag tycker att man lyckades riktigt bra att få
ihop ett bra koncept med en blandning av underhållning
och historia och Förbundsordförande Pontus Georgsson
tal gick inte av för hackor. Tack Pappers, projektgruppen
PappersUng 2020 och alla inblandade för ett fint
arrangemang.

Avtalsrörelsen
Pappers ajournerade liksom andra förbund årets
avtalsförhandlingar till den 1 oktober. Avtalet är
prolongerat till den 31 oktober. Lokalavtal och riksavtal
gäller som vanligt fram till dess.
Det innebär att man nu i veckan börjat förhandla igen.
Man har till 30 oktober på sig att bli överens innan avtalet
löper ut. När förhandlingarna återupptas är det från samma
läge som när man slutade.
Jag återkommer med mer info på hemsidan och i
kommande nummer av Karskäringen.

// Kjelle
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Förhandlingsrapport
Pappers – BillerudKorsnäs
Företrädesrätter
Parterna gick i senaste förhandling igenom gällande
företrädesrätter. För närvarande är det tre personer
som åberopat företrädesrätt och företaget har skickat
information angående företrädesrätt till ytterligare tre
personer.

Justering befattningstrappa Process Lab
Företaget presenterade i tidigare förhandling en
uppdaterad befattningstrappa och checklista gällande
Processlab. Detta med anledning av att den gamla
befattningstrappan gjordes för tio år sedan och att
arbetsuppgifterna har förändrats en del sedan dess.
Pappers återkom vid senaste förhandling i frågan och
framförde att de stämt av den uppdaterade
befattningstrappan med gruppen. En osäkerhet finns i
vad det innebär att ha kännedom om olika
processavsnitt tex renseri eller sodapannor och
indunstning. Utifrån detta önskar Pappers att alla
laboranter får delta på de lokala BAM-utbildningarna.
Företaget instämde i att det är en bra idé att
laboranterna får delta på denna utbildning.
Parterna fastställde i och med detta befattningstrappan
och checklistan.

Lön Rullmaskin Resurs
Pappers lyfte vid aprilförhandlingen frågan om vilken
lönegrad som skall tillämpas för RM Resurs och tog
åter upp frågan vid senaste förhandling.

Lön 2-skift Produktionsservice
Pappers lyfte vid förhandlingen i april även frågan om
vilken lönegrad dessa 2-skiftsbefattningar skall
vara och tog upp den igen vid senaste förhandling.
Man tog också upp frågan om de 3 dagtidsarbetare
på produktionsservice som från den 1/6 började på 2skift och har fått sina befattningslöner sänkta till B20
trots att man fortsatt ska utföra samma och dessutom
ytterligare arbetsuppgifter.

Företaget återkom i frågan vid senaste förhandling
och meddelade att en ny lönetrappa för denna grupp
ännu inte finns framtagen. En justering av
befattningslönerna kommer dock göras för de 3
dagtidsarbetarna dvs de kommer återfå de nivåer de
hade innan sänkningen genomfördes.

Ersättningsfråga gällande en medarbetare
Pappers lyfte i en tidigare förhandling frågan hur
Företaget ser på att operatörer på grund av
personalbrist får ersätta på befattningar som de inte
är färdigutbildade för, det vill säga att man inte har
utfört befattningsprov för att vara godkänd. Nu har
det under sommaren hänt vid några tillfällen.
Pappers lyfte i augustiförhandlingen en ersättningsfråga
till Företaget gällande en medarbetare som ersatt helt
ensam och senare ensam under ca 50% av tiden på en
befattning där medarbetaren inte har utfört
befattningsprov än. Pappers anser i och med detta att
medarbetaren är berättigad till gällande befattningslön.
Företaget återkom i frågan vid senaste förhandling
och meddelade att ett tillägg erhålles under den
aktuella månaden då detta inträffade.

Företaget har frågan och lovade återkomma.
Det här är en långdragen historia som vi blivit lovade
att få svar på i flera förhandlingar. Vi förväntar oss ett
svar i kommande förhandling.

Lönegrader Kvalitetskontroll
Pappers lyfte i senaste förhandling frågan om att det
verkar finnas en eftersläpning i
lönegradsuppflyttningar på Kvalitetskontroll och att
man måste se över hur det ligger till.
Företaget tog med sig frågan och återkommer.
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betalningstillägg
Företaget överlämnade en lista på förslag till
lönegradsuppflyttningar.
Alla lönegradsuppflyttningarna fastställdes förutom en
som Pappers hävdade retroaktiv uppflyttning på.
Företaget avslog Pappers krav på retroaktiv lön med
hänvisning till att förslaget till lönegradsupplyttning inte
var påskrivet av avdelningschefen efter att senaste
förhandlingen genomfördes.

Nästa förhandlingsdag
Nästa förhandlingsdag är den 30 oktober 2020

Förhandlingsrapport
Pappers – Göranssons
Personalfrågor
Göranssons redogjorde för Pappers om
personalläget. En medarbetare har sagt upp sig på
egen begäran. I övrigt har man någon tillsvidare och
vikarieanställning på skiftlagen sedan senaste
förhandlingen.

Nationaldagen
Vid föregående förhandling beslutades att en
uppföljning av att det regelverk som finns i
lokalavtalet gällande hur nationaldagen följs bör
göras.
Göranssons återkom vid senaste förhandling och
meddelade att en rutin nu tagits fram för att ha en
kontrollfunktion som redovisades för Pappers.

Ersättning för 12-timmarsskift storhelg
Pappers har tidigare lyft frågan om att den extra
ersättning som betalas ut vid vissa storhelgsskift varit
densamma vid 12-timmarsskift som för ”vanliga”
skift. Parterna diskuterade frågan även vid denna
förhandling. Inför kommande förhandling ska
ytterligare underlag tas fram för att reda ut frågan.
Parterna fortsätter diskutera frågan vid nästa
förhandling.

Lokalavtalet
En åtgärdslista för saker som ska föras in i
lokalavtalet när det revideras ska upprättas och

biläggas förhandlingsprotokollen inför revision av
lokalavtalet. Avsikten är att göra en revision av
lokalavtalet efter eller i samband med den årliga
lönerevisionen.
Göranssons tar fram förslag på åtgärdslista till nästa
förhandling.

AGS-anmälan till AFA efter 14 dagar
Pappers lyfte frågan hur Göranssons hanterar
avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS-anmälan till AFA
efter 14 dagars sjukskrivning. Göranssons redogjorde
för hanteringen och att man gör AGS-anmälan
omgående för anställda till AFA efter 14 dagars
sjukskrivning.

Skyddsombud
Skyddsombudet vid Göranssons kommer att vara
föräldraledig från och med november 2020 till och
med augusti 2021. Med anledning av det, diskuterade
parterna hur man löser skyddsarbetet framöver.
Likaså vikten av att få fram ytterligare ett eller två nya
ombud. Några tänkbara namn diskuterades som
Pappers kommer att kontakta. Eventuellt kan
Pappers SHSO fungera som bollplank med
Göranssons och stöd i skyddsarbetet tills ett nytt
ombud finns.

Flextid
Flextiden kom upp till diskussion i denna förhandling,
hur den används och hur tanken är att den skall
användas. Pappers lyfte åter förslaget att ha
gemensamma träffar där parterna tillsammans
diskuterar Lokalavtalet och dess innehåll framöver.
Göranssons tog till sig förslaget och återkommer.

U-tid
Pappers tog upp frågan om hur de som anställs under
året får sin u-tid avräknad, detta med anledning av att
de som anställs under året känner en stor press att
hinna med att klara av all u-tid som ska göras under
ett år.
Företaget redogjorde för att om man visat intresse
och gjort u-tid och inte gjort för mycket övertid kan
u-tid komma att skrivas av efter årsskiftet, precis som
det gjordes 2019.

Företagshälsovård (FHV)
Pappers lyfte frågan hur Previa och Företagshälsovården fungerar idag.
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inte har något att anmärka på. Parterna diskuterade
även rehabprocessen och företaget redogjorde för
hur de hanterar rehabärenden. Pappers påpekade till
Göransson att de måste komma ihåg att informera
medarbetare att de har rätt till att ta med fackligt
ombud vid rehabmöten.

EDTS
Pappers tog upp frågan om Göranssons deltar i
slumpmässiga alkohol och drogtester som utförs av
European Drug Testing Service (EDTS).
Göranssons bekräftade att de deltar på de testerna
och att det utförs på Göranssons anställda.

Riskbedömning vid graviditet
Pappers lyfte frågan om hur rutinerna är vid graviditet
och om det görs någon riskbedömning enligt AFS
2007:5 ” Gravida och ammande arbetstagare”
Parterna gick igenom lite vad föreskriften säger.
Göransson tog till sig frågan och återkommer i nästa
förhandling.

Lossning av båt
En fråga har kommit till Pappers och lyfts vid
skiftlagsträffar gällande lossning av båt. Ett problem
som innebär att Göranssons använder sig av tre bilar
som kontinuerligt lastas vid kaj och två förare som
byter mellan tomma och färdiglastade bilar. Detta
upplevs väldigt stressigt, speciellt vid 12-timmarsskift när man knappt hinner med att äta, fika och
utföra andra måsten.
Göranssons informerade att de har en måluppföljning
avseende volym som man måste följa enligt avtal, men
att man är medveten om detta problem och har
vidtagit åtgärder så det inte ska ske.

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg
Göranssons överlämnade en lista på förslag till
lönegradsuppflyttningar. Lönegradsuppflyttningarna
diskuterades och därefter fastställdes.

Nästa förhandlingstillfälle är planerat
den till den 13 november.

Hantering av U-tid
U-tiden är en het fråga just nu, alltså frågan om hur Utiden ska hanteras för året. Frågan ställdes i samband
med att Företaget ställde in all verksamhet och flyttade
årsstoppet med ett ändrat schema för några avdelningar.
Företagets svar var att inplanerad U-tid som inte längre
behöver utföras på grund av att utbildningar, teamträffar,
vårstopp m.m. som ställts in, skall omplaneras med
fokus på ersättarbehov till exempel sjukfrånvaro.
Ersättning ska utgå för ej schemalagd U-tid, men om Utiden inte hinner utföras under året på grund av denna
speciella situation kan den komma att skrivas av.
Nu har Företaget gått ut med information om att all Utid skall utföras. Tydligen har det informerats på olika vis
också. En del får det presenterat muntligen av sina
respektive gruppchefer medan andra får info via mail
trots att direktiven är att man skall ta den här
informationen muntligen. Pappers har ifrågasatt detta.
Vi menar att förutsättningarna har förändrats under året
vilket Företaget måste ta hänsyn till. Vi har frågan under
behandling både med Företaget och Förbundet.
Det som är viktigt nu är att man fortsätter jobba på med
sin U-tid.
Det är både en rättighet och skyldighet att göra den!
Ni kan själva begära att få utföra U-tid. Nekar närmaste
chef till det, vill vi att ni själva noterar orsak och antal
timmar och kontaktar Ordförande för informartion.
Vi jobbar vidare med U-tidsfrågan.

Årsstoppet
Vi har fått en del frågor gällande årsstoppet, bland annat
gällde det mertiden som A-, B-, D- och F-skiftet skulle
göra och likaså hur den skulle utbetalas. Vad gäller
mertiden som uppstått på grund av Företagets ändrade
skiftschema, ska den extra tiden betalas ut med divisor
85 för alla timmar, helg som vardag. I normalfallet utgår
divisor 175 när man får mertid på grund av skiftbyte,
helg som vardag.
I det här fallet ersätts man med divisor 85 istället för
175.
Ett skiftlag fick betalt för 24 timmar mertid trots att man
hade gjort 33 timmar mer under augusti, men i
september jobbar man 9 timmar mindre än tidigare
fastlagt schema. Den totala årsarbetstiden blir då 24
timmar mer än avtalat tid, vilket man då får betalt för.
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Styrelsen 2020-2021

Kjell Olsson
Ordförande, VU
Förhandlingsansvarig

Peter Karlsson
Samordnande Huvudskyddsombud
VU, Förhandlare

Mats Linander
Kassör, VU
Infoansvarig

Tomas Hjalmarsson
Studieorganisatör

Kjell Johansson
Sekreterare, VU

Michael Wallin
Vice ordförande
Förhandlare
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Bo Myrberg
Vice kassör Förhandlare

Stefan Holm
ersättare Underhåll

Erik Kernehed
Styrelseledamot

Per-Olov Olsson
ersättare Massaproduktion

Lars Koivumäki
ersättare Fabriksplanering

Leif Mellin
Försäkringsansvarig

Anders Blom
ersättare Produktgruppen
Papperstreans stödgrupp
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LAS-förhandlingarna
LAS-förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare kraschade förra veckan. Nu kan det i stället bli
lagstiftning om fler undantag i turordningen.
Enligt Dagens Arbete (DA) hade parterna kommit väldigt långt i förhandlingarna när det gäller omställning
och kompetensutveckling. Förslaget från parterna var att LO-medlemmar skulle få vara lediga i 44 veckor
för att studera med en ersättning på upp till 80 procent av lönen.
För att det skulle bli verklighet behövde politikerna skjuta till pengar.
Facken hade lagt fram krav på förändringar om inhyrning, hyvling och visstid, men det som
förhandlingarna föll på var att, arbetsgivarna hade väldigt långtgående krav på uppluckring av
turordningsreglerna.
I slutskedet av förhandlingarna talades mycket om att begreppet saklig grund var avgörande för om man
skulle nå en överenskommelse. Svenskt näringsliv ville ha bort det medan LO hade lovat sina
medlemsförbund att inte ge upp det. Viljan att träffa ett avtal har varit mycket stark hos alla parter.
Nu finns givetvis en oro för vad som händer. Det var ett historiskt missgrepp när man tog in det här i
januariöverenskommelsen mellan partierna. Jag säger bara det, tänk om våra gamla företrädare visste vad
som är på gång. Nu verkar det bli upp till lagstiftarna att förändra regelverket. Både LO och PTK hoppas
dock att den statliga utredningens förslag inte ska bli verklighet.
Pappers Ordförande Pontus Georgsson och LO-Ordföranden Susanna Gideonsson har sagt att, man
skulle kunna föra in frågorna i den ”vanliga” avtalsrörelsen. Pontus Georgsson säger till DA att de är
beredda till sympatiåtgärder för de förbund som har problem med osäkra anställningar.
Pontus är inte fullt lika besviken som vissa andra efter förra veckans krasch i förhandlingarna om
omställning och trygghet. Visserligen har förhandlingarna tagit mycket kraft och energi, men Pappers hade
velat se en annan lösning och det var som sagt att frågorna tas in i avtalsrörelsen. Nu hoppas han att de
Förbund som har problem med till exempel hyvling och allmän visstid tar upp det i avtalsrörelsen.
De problemen har inte vi men vi känner solidaritet med dem och är beredda till sympatiåtgärder.
Förhandlingarna föll på att frågor som handlade om anställningstryggheten. De ville ha mindre, vi ville ha
mer. I slutändan tror Pontus att det var det politiska trycket som avgjorde. Arbetsgivarna kunde snegla på
den statliga utredningen och jämföra. Nu kan den utredningen i stället bli verklighet. Men vi ska göra vad
vi kan för att hålla emot det säger Pontus.

// Kjelle
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken kärade gatukorsningar, pölare och pölarinnor! Hundant är
läget? Hoppas det mås brö och att ni inte har ådragit er någon allvarlig sjukdom
sedan sist. Och att aortan och tallkottkörteln och strålbenet mår fint på er?
Husse fick göra ett besök hos hälsocentralen i förra veckan med anledning av
att han börjat pissa dåligt. Ben det kommenterade läkaren så här:”Det är ju
bara er gylf som fastnat! Är ni från vettet, karl!”. ”Nej, från Gävle.” Svarade
husse sanningsenligt.
Har ni köpt en halv älg och en låda rödtjut plus den största säcken med
hundkex från Esperssons djuraffär, så att ni ligger i fas i höstmörkret? Och kollat vinterdäcken, satt ut råttfällorna,
sorterat gnöket och grävt fallgroparna utanför huset så att ni är rustade inför vintern? Brö!
Min pölare Ali Ben kommenterade årstiden så här:”Shoo bre brusjan! Nu är det rätt tid för dom tre K:na som
Kalle Dussin införde från Turkiet, hajaru len? Alltså kaffe, köttbullar och kåldolmar! Plus kebab som vi infört på sista
tiden - vid min kurats, det börjar också på bokstaven k!”. Det har han ju rätt i, Kalle Dussin kunde det här med mat
han. Fattas bara att vi gör en massa höstaktiviteter som också börjar med k. Knapra, kanske? Knapra på käket,
istället för att vräka i er, så kanske ni lättar i vikt innan det är dags för Julmaten? Eller Knaka? Alltså knaka på
lederna, röra på sig helt enkelt är aldrig fel heller va? Eller kanske Knussla? Helt enkelt vara lite sparsamma i dessa
tider, och ha mer stålar kvar till Jul? Som några exempel va? Fattaniväl?!
Ben det är ju viktigt att i tider som dessa ändå försöka njuta av tillvaron. Tillåt er den osvenskheten för hundan!
Det går att ha trevligt även utan trängsel. Förutom ovan nämnda aktiviteter så varför inte några sunda gamla lekar
som gömma korven eller drängen och bondmoran? Eller ta husse till exempel, han har börjat samla honkar!
Och helt oförblommerat gnisslar han vajsing framför TV:n samtidigt som han lägger patiens, i bara kalsongerna –
dom med älgmönster på!
Perbensonligen gillar jag mörkret, ben ni som absolut vill ha det ljust får vänta i två och en halv månad innan det
vänder och blir ljusare. Men innan dess blir det mörkare, snart övergår vi från sommartid till normaltid.
Vilket inte gör mig något som sagt, för då kan vi, både människor och djur, skita ner oss ett tag till utan att det
märks. Förresten, varför säger ni alltid att ni skitar ner er? Om ni blir lortiga i fejan så har ni väl skitat upp er va,
och inte ner? Ben det är väl en del av charmen med er människor, att ni är lite konstiga alltså. Kan ju en liten hund
tycka ibland.
Innan ni får det tvivelaktiga, ben dock nöjet att höra från mig igen, så tycker jag inte att ni ska göra något som jag
inte skulle hundvika att aldrig låta bli. Njut och aktivera er, var snälla mot varandra och hunden, rensa hängsnåret
och stånka kolven. Och jobba lugnt och säkert! Yla också gärna en hälsning till din trebrylling i Flakvattnet,
Lurdrönaren Nörve. Benare.
Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport från

Hej!
Färska men inte nödvändigtvis nya nyheter från
Förbundskontoret!
Som jag berättade i förra numret av den eminenta tidningen
Karskäringen så är alla utbildningar inställda året ut. Det finns dock
ett litet antal digitala utbildningar man kan delta på som LO och Runö
genomför. Jag vet inte så mycket om dessa utbildningar i dagsläget.

Utbildningsdepartementet

Det som i alla fall är färskt för oss är att man på Förbundskontoret
diskuterat att man kanske inte kan starta upp utbildningsverksamheten
direkt efter årsskiftet utan man kanske måste vänta en tid innan man kan
börja genomföra utbildningar och möten som vi varit vana från tidigare.
Detta beror på hur det går med smittspridningen i vårt och andras
länder. Tittar man nu verkar det som det går lite upp och ner och vi får
se när man uppnått någon slags kontroll över läget.

Nygammal studiekommitté.
Årsmötet som flyttats fram flera gånger från vårkanten till höstkanten har äntligen genomförts. Av studieintresse
så valdes en ny Studiekommitté och namnen är bekanta med den enda skillnaden att vi nu tyvärr är en mindre.
Jag vill tacka Sandra Bogren Bohlin för sitt arbete i Studiekommittén. Hon fortsätter sitt arbete med att arbeta
med de så viktiga framtids- och ungdomsfrågorna.
Dom som nu ingår i studiekommittén:
Tomas Hjalmarsson
Studieorganisatör
Kjell Johansson
Fiber
Mattias Melin
Lut
Jan Valkeinen
PM4
Aktuella utbildningsrelaterade träffar 2020!
Studiekommittén: 4 november.
POSK (Pappers Organisations & StudieKommitté): 12 november, digitalt.

Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an (Sociala Fondenhuset) och jag finns ofta där någon gång på
måndagar mellan 8:00–16:00 beroende hur jag jobbar (A-Skift).
Telefon: 026-19 10 53.
E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

Kom ihåg att vara försiktiga med varandra och håll avstånd.

Gå in på www papperstrean.se!
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Styrelsen i pappers avdelning 3
konstituerade sig enligt följande:
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Vice Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
2:e vice sekreterare
Facklig/Politiskansvarig
Mångfaldsansvarig
Infoansvarig
Förhandlingskommittén
Verkställande Utskott

Michael Wallin
Peter Karlsson
Bo Myrberg
Kjell Johansson
Anders Blom
Bo Myrberg
Kjell Olsson
Sandra Johansson
Mats Linander
Kjell Olsson, Michael Wallin Bo Myrberg,och Peter Karlsson,
Per-Olov Olsson, Erik Kernehed
Ordförande, Kassör, Sekreterare, Infoansvarig och SHSO.
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Hej.
Jag har arbetat ihop lite information samt vad man kan tänka på gällande
föräldraledighet och regler när du jobbar skift då denna information bland chefer är
bristfällig, och ingenstans har det funnits klart och tydligt vad som gäller.
Jag har tagit hjälp av lönekontoret för att inte skriva felaktig information.
Med vänlig hälsning

Hanna Fängström PM5

Lite info kring Föräldraledighet 6-skift:
Vid föräldraledighet i fem arbetsdagar eller färre dras det ett timavdrag
(Tar du till exempel ut föräldraledighet endast tre förmiddagar Ons, Tor och Fre så dras alltså ett timavdrag på 28 h)
Vid föräldraledighet i sex arbetsdagar eller fler dras ett dagavdrag (Tar du t.ex ut föräldraledighet i fler än sex
arbetsdagar så kommer ALLA lediga kalenderdagar mellan också att dras som föräldraledighet,
oavsett om du är ledig, vardag som helg)

För att räkna ut Dagavdrag/Timavdrag så räknar du enligt följande:
TIMAVDRAG: Månadslön + OB-ersättning (+fasta tillägg) Delat med 175
DAGAVDRAG: Månadslön + OB-ersättning (+fasta tillägg) gånger 12 delat med 365.
Det är dagavdrag oavsett hur många timmar skiftet har. Man jämför inte timantalet.
Ibland kan det alltså vara smartare att ta någon extra dag så att du kommer upp i dagavdrag. Här kan det vara
fördelaktigt att räkna ut vad som blir mest lönsamt (Se exempel enligt bilden nedan).
 VAB = Alltid Timavdrag oavsett hur många dagar du är hemma med sjuka barn.
 De första 120 föräldradagar är semestergrundande per barn.
 För de 10 första föräldradagarna vid barns födelse dras alltid timavdrag.
·
·

 Fackavgift vid föräldraledighet som vanligtvis dras direkt på lön betalas genom utskickade avier.
Tandklubben och läkarvårdsfonden dras på lönen ändå fast man är hemma. Det blir ett underskott på lönen som
dras när man börjar jobba igen eller när det kommer ATK i pengar eller semesterersättning.
 Du har rätt att ta ut 3 ledighetsperioder/år. Sedan kan chefen neka ledighet. T.ex om du under en föräldraledighets
period väljer att ta ut en semesterdag eller arbeta så kommer den ledighetsperioden räknas som 2 perioder.

·  Skall du vara ledig hela kalendermånader förutom enstaka skift kommer du för
dessa skift att få timlön för de timmar du är på arbetet.

Se nästa sida, enligt Allmänna Anställningsvillkor

- 15 Frånvaro under högst fem arbetsdagar
Avdrag för heltidsanställd sker med månadslönen dividerad med 175 oavsett
arbetstidsform.
Avdrag sker endast för faktisk frånvarotid och således ej för ledoga dagar i dessa fall.

Frånvaro under längre tid än fem arbetsdagar.
är frånvaron längre än fem arbetsdagar är det normala att ett antal arbetsfria dagar ingår i
frånvaroperioden.

Endast ett fåtal dagars arbete under en kalendermånad
Om den anställde under en kalendermånad har så omfattande frånvaro, att antalet fullgjorda
ordinarie skift eller arbetsdagar, endast uppgår till två i en månad med schemalagd arbetstid
om högst 120 timmar. Eller tre i en månad med schemalagd arbetstid överstigande 120
timmar, utgår ersättning för varje fullgjord arbetstimme med månadslön dividerad med 175
vid 40 timmars arbetsvecka.
Och vid annan arbetstid i proportion därtill. om frånvaron under en månad består av såväl
sjukdom som tjänsledighet. gör man sjukavdrag för sjukdomstiden.
I övrigtt bortfaller månadslön och ersätts med betalning per timme för den arbetade tiden.

Exempel
Varför det kan vara en fördel att räkna lite innan man ansöker om föräldraledighet vid enstaka dagar.
Skall du ta ut föräldraledighet de dagar som är markerade med grönt så kommer det alltså att bli ett timavdrag
eftersom du tar ut fem arbetsdagar eller färre, antal timmar för avdrag blir alltså 54 h.
Beräknat på en operatör med lönegrad B5 så kommer det att räknas ut enligt följande:
28732 + 6297 / 175 = ca 200 kronor i timmen 54 h * 200 = 10.800 kronors Avdrag på lönen
Tar du istället föräldraledigt dagen som är markerad med gult så kommer du att få ett dagavdrag på 9 dagar
eftersom du tar ut 6 dagar eller fler så räknas dagarna mellan också som föräldraledighet, då ser uträkningen ut som
följande:
28732 + 6297 * 12 / 365 = ca 1151 kronor / dag 9 dagar * 1151 kr = 10.365 kr Avdrag på lönen
Som ni ser i exemplet så är det mer lönsamt i plånboken att ta en extra dag föräldraledigt för att komma
upp i dagavdrag även om det dras pengar för de dagar då du egentligen är ledig.
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Skyddsglasögon inom hela fabriksområdet.
Nu är det på gång.
Vi har i vår verksamhet flertalet ögonskador såväl inomhus som utomhus. Vi behöver vidta åtgärder för att minska
dessa i många fall allvarliga skador. Samverkansrådet har därför beslutat att införa skyddsglasögonkrav inom hela vårat
område.
Vi fortsätter att arbeta med förbättringar och åtgärder för att vi i framtiden inte ska behöva använda skyddsglasögon
inne på fabriksområdet. Men till dess behöver vi alla, för våran egen säkerhet, använda skyddsglasögon.
För att ta fram riktlinjer för denna förändring och planera genomförandet har det bildats en arbetsgrupp.

Arbetsgrupp:
Johan Jansson
Ann-Kristin Englund
Niklas Berglund
Peter Karlsson
Mikael Alderborg
Per-Olov Olsson
Therese Staff

Teamledare
SSR
SSR
AHSO
Skyddsombud Teknik
Skyddsombud Massabruk
Kommunikation

När blir det obligatoriskt att använda skyddsglasögon ute på fabriksområdet?
Det blir obligatoriskt från den 1 januari 2021. Men börja gärna använda skyddsglasögon redan nu så får vi in vanan.
Varför ska vi använda skyddsglasögon ute på fabriksområdet?
Vi har flertalet ögonskador såväl inomhus som utomhus. Vi behöver vidta ytterligare åtgärder för att minska dessa.
Räcker det om jag har vanliga glasögon eller solglasögon?
Nej, det ska vara skyddsglasögon eller hjälm med inbyggt ögonskydd. Har du vanliga glasögon kan du antingen
använda ett par skyddsglasögon som är anpassade att ha utanpå dina vanliga glasögon eller beställa ett par slipade
skyddsglasögon för att minska dessa i många fall allvarliga skador.
Vem har beslutat det här?
Samverkansrådet har beslutat att införa skyddsglasögonskrav utomhus på hela vårt industriområde.
Ledningsgruppen står bakom beslutet.
Är det ok att beställa slipade skyddsglasögon om jag har behov av det?
Ja, prata med din chef.
Kommer det att finnas glasögon att låna i portvakten om jag glömt att ta med mina?
Ja.från 1 januari. Kom ihåg att lämna dessa tillbaka rengjorda när du lämnar området.
Gäller detta även för entreprenörer?
Ja det gör det.
Skyddsglasögon blir obligatoriskt ute på fabriksområdet?
Vid all vistelse ute på fabriksområdet skall skyddsglasögon användas.
Vid utförande av arbete utomhus skall skyddsglasögon användas och skyddsnivå anpassas beroende av risk.
Har du övriga frågor så kan du ta det med din chef eller ditt skyddsombud.
Fortsätt jobba säkert och reservera glasögon i god tid.

Med vänlig hälsning Peter Karlsson
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Valda 2020
Ordförande 2 år Kjell Olsson
Studieorganisatör 2 år
Tomas Hjalmarsson

Skiftschemakommitten 1 år
F. Michael Wallin A. Lars Prim
B.Jan Valkeinen C. Ulf Carendi
D. Thomas Åkerblom, E. Lars Koivumäki

Ekmanska stiftelsen 1 år
Anders Blom

3 ledamöter till styrelsen 2 år
Kjell Johansson, Leif Mellin och
Erik Kernehed

Papperstreans Stödgrupp 1 år
Anders Blom, Kjell Olsson, Leif Mellin,
Michael Wallin, Johan Wikström

Sociala fonden 1 år
Mats Linander, Bo Myrberg

Kvar sen tidigare i styrelsen. Mats
Linander, Peter Karlsson, Michael
Wallin och Bo Myrberg

Fanbärare 1 år
Kjell Johansson, Thomas Pettersson

Personliga ersättare 1 år
För Bo Myrberg ersätter
Michael Wallin

Försäkringsansvarig 1 år
Leif Mellin

ABF Gästrikebygden 1 år
Studieorganisatören i avdelning 3.

Ersättare 1 år Anders Blom

Ersättare 1 år
Studiekommittén utser ett ombud.

4 styrelse - ersättare 1 år
Anders Blom
Produktgruppen
Stefan Holm
Underhåll
Per-Olov Olsson
Massabruket
Lars Koivumäki Fabriksplanering
2 revisorer 2 år
Jonny Andersson och Göran Larsson
Kvar sen tidigare Magnus Jonsson
4 revisors- ersättare 1 år
Lars Högfors, Mikael Alderborg,
Jan Valkeinen, Per Thollin
Ledamot till förbundsmötet 1 år
Ordförande i Pappers avd 3
3 ersättare 1 år
Vice ordförande, Kassören i avd 3,
Andre vice ordförande
Firmatecknare 1 år
Mats Linander och Kjell Olsson
tecknar föreningen var för sig.
Gemensamt på långa kontot.
Statistikförare 1 år Kassören i avd 3
Papperstrean Ung 1 år
Sandra Johansson, Evelina Enander
Sjökvist, Emma Magnusson,
Simon Walldén, Anders Edlund,
Sandra Bogren Bohlin

Försäkringsinformatörer 1 år
Leif Mellin, Peter Karlsson
Kalevi Räntillä, Lars Högfors
Anders Blom, Fredrik Magnusson
Kommittén för mångfald 1 år
Sandra Johansson, Emma Magnusson,
Kjell Olsson,
Birgitta Borgqvist.
Kommittén för personlig
skyddsutrustning 1 år
Peter Karlsson
Ersättare 1 år
Erik Kernehed
Kemikaliekommittén 1 år
Håkan Bertilsson
Ersättare 1 år
Evelina Enander Sjökvist
Industriområdeskommittén 1 år
Peter Karlsson, Tomas Gustafsson
Robert Tullinski
Läkarvårdsfondens styrelse 1 år
Michael Wallin, Bo Myrberg
Ersättare 1 år Jan-Åke Öst

Ung-ansvarig på 1 år
Sandra Johansson
Karskäringens redaktionskommitté 1 år
Kjell Johansson, Mikael Persson,
Michael Wallin, Ola Carlson
Studiekommittén 1 år
Studieorganisatören, Jan Valkeinen
Kjell Johansson, Mattias Melin,

Läkarvårdsfondens repskap 1 år
Ordförande i avd 3, Håkan Bertilsson
Magnus Jonsson, Glenn Wigren,
Erik Kernehed, Anna Ridderborg
Ersättare 1 år ( 4 st )
Thomas Pettersson, Jan valkainen,
Per-Olov Olsson, Lars Koivumäki

Ersättare 1 år Michael Wallin

Bomhus Folkets hus repskap 1 år
Erik Kernehed, Jan-Åke Öst,
Hans Widh, Mats Linander, Magnus
Jonsson, Glenn Wigren,
Håkan Bertilsson, Michael Wallin,
Thomas Pettersson ,Mikael Persson
Ersättare 1 år Per-Olov Olsson,
Anders Blom
Begravningsföreningen Fonus 1 år
Kjell Johansson
Ersättare 1 år Kjell Olsson
Riksbyggens Repskap 1 år
Leif Mellin

Valberedning 2 år
Ali Kocaarik, Anders Edlund
Thomas Pettersson

Kvar sen tidigare
Fredrik Magnusson
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På gång med Sociala Fonden...

t
l
l
ä
t
s
n

JÄVLA PAJAS – EN INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Hur tacklar man situationen att livet ställs upponer samtidigt som man försöker
hålla karriären igång? I inspirationsföreläsningen "Jävla Pajas – föreläsningen" berättar
Måns med humor och allvar hur han radikalt tvingades ställa om sitt liv och vad det
inneburit när hans son diagnosticerades med autistiskt syndrom.

I

Nu ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna markant igen i Sverige.
Vilka tekniker kan man använda för att minska stressen när vi drabbas av
personliga kriser samtidigt som man förväntas prestera på topp i arbetslivet?
Det är en väldigt varm och bitvis hysteriskt rolig föreläsning. Men svärta? Nja, det är inte mörker eller sorg
som syns i Måns ögon när han pratar om sin son Viggo. Bara närhet och en väldig massa kärlek.
Föreningshuset 10 november 17.30 - 19.30

Från Gävle Forever Piaf - Musikalen Göta Lejon 20 februari
Göta Lejon presenterar ”Forever Piaf ”, en nyskriven musikal med
alla hennes kända låtar, en episk berättelse om hennes liv, hennes musik
och hennes män. Som den äldre Piaf ser vi Malena Ernman och som den
yngre hennes dotter Beata Ernman, som tillsammans gestaltar Ediths inre
och yttre verklighet. Genom Ediths dialog mellan sitt vuxna jag och det
ständigt närvarande barnet berättas historien om flickan som upptäcktes
när hon sjöng i ett gathörn i Paris och steg från ett liv i fattigdom till att bli en av de klarast lysande stjärnorna på
världshimlen…Ediths vänner, älskare och kollegor gestaltas på scenen av ensemble och orkestermedlemmar.
Flera av de viktigaste personerna i hennes artistiska utveckling spelas av Björn Kjellman.
Biljetterna är placerade på parkett rad 15-16. Pris: 695 kronor och skattepliktig förmån 700 kronor.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen. Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 12 december

Från Gävle Rain Man - 6 februari
Charlie Babbitt (Jonas Karlsson) är en samvetslös streber, en bilhandlare som är
snabb i käften och ständigt på jakt efter pengar. Han har under hela sitt vuxna liv
hankat
sig fram under mer eller mindre tveksamma omständigheter. När han nås av beskedet
att hans förmögne far avlidit ser han en chans att komma ur sin skuldfälla. Glädjen blir
dock kortvarig när han får veta att fadern testamenterat alla sina pengar till en för
Charlie okänd bror, Raymond Babbitt (Robert Gustafsson).
Kostnaden är 550 kronor per person och skattepliktig förmån 550 kronor per person.
Biljetterna är placerad på parkett rad 13-16.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.

Sociala Fondens utlottning
av Brynäsbiljetter är uppskjutet
tills vi vet när det är tillåtet att
släppa in publik.

- 19 Trazan & Banarne
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Familjemusikalen Trazan & Banarne är en aktuell musikal om vikten att vi tar
hand om vårt klimat, vår miljö och våra barn. Ni får höra svängig musik av
Schaffer-Åberg och möta en hel del kuliga typer på scen" - säger Lasse Åberg

s
In

"Det här är en musikal jag är väldigt stolt över där flera av våra mest kända hits
finns med men även några specialskrivna låtar för musikalen. Ämnet för
musikalen är även högaktuellt eftersom den handlar om att rädda regnskogen från att skövlas för klimatets skull.
Mitt miljö och klimatengagemang började redan 1966 då jag skrev min studentuppsats om Rachel Carsons miljöbok
Tyst vår så ämnet ligger mig varmt om hjärtat." - säger Janne Schaffer
Biljetterna är placerade på rad 7 och 8.
Kostnaden är 290 kronor per biljett och skattepliktigt förmånsvärde på 290 kronor per biljett
Datum: 2020-11-29 Plats: Gävle Konserthus. Tid: 14:00

Bussresor
Lördagen den 7 november
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Åker vi till Älvsjömässan för att kolla in Bak- & Chokladfestivalen samt Sthlm Food and Wine.

s
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Pris: Kostnaden är 180 kronor per person skattepliktig förmån på 180 kronor per person
Priset kan justeras innan sista ansökningsdag.
I priset ingår entré till Bak- och Chokladfestivalen och Sthlm Food and Wine samt bussresa.

Sociala Fonden anordnar en Shoppingresa till Stockholm.
Bussen stannar vid Mall of Scandinavia och Stockholm City.

När: Lördagen den 5 december
I priset ingår bussresa. Kostnaden är 120 kr per person och skattepliktig förmån på 125kr per person.

Håll koll på Sociala Fondens sida, fler Event kommer till löpande!
Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.
Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.

Avbokning utan kostnad för vistelser och event fram till 31 december
Beslutet kan komma att förlängas.
För vistelser och event efter den 31 oktober gäller ordinarie avbokningsregler, dessa innebär att du kan avboka
kostnadsfritt fram till 30 dagar innan ankomst. Avbokningsreglerna hittar du under FAQ.
Observera att avbokning inte görs automatiskt. Avbokning gör du via Mina Sidor eller avbokningsblankett.
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