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Ordförande har ordet

Hej igen!
Det lackar mot jul och många längtar säkert
efter jullugnet och att få träffa nära och kära.
Men i år blir det en jul som inte liknar någon
annan jul på grund av pågående pandemi. Det här blir en
annorlunda jul, som vi får fira i små sällskap med de vi
normalt umgås med.
Restriktionerna kommer att vara väldigt strikta enligt
Folkhälsomyndigheten. Några julfiranden som innebär kära
återseenden med våra äldre, långväga släkt och vänner finns
inte på kartan.

Vi ska bland annat avstå från att vistas i inomhusmiljöer som affärer, butiker, köpcentrum vilket
innebär att många beställer mat och julklappar via nätet. Det underlättar säkert för många och man
slipper stressen med julhandel samt att slippa utsätta sig själv och andra för smitta. Det som är mer
tråkigt men ett måste är att vi ska om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än
de man bor tillsammans med samt avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utanför
regionen.
Vi får hålla kontakten på något annat vis i år, till exempel digitalt via mobil eller surfplatta, skicka
julkort som man gjorde förr i världen. Det viktiga är dock att höra av sig och inte glömma bort våra
nära och kära ensamma släktingar. Passa på att använda julen till att varva ned, slappna av, slänga
sig i soffan, äta god julmat, sitta framför en brasa, motionera eller promenera i skogen, sova en
stund. Ja, listan är lång vad vi som individer upplever som återhämtande.
Den viktigaste typen av återhämtning för hälsan är faktiskt att sova. Helst sju till åtta timmar per
dygn. Att goda relationer är bra för hälsan talas det inte lika mycket om, men den delen i våra liv är
oerhört viktig för att vi ska må bra.

LAS-avtal
LO:s två största förbund, Kommunal och IF Metall har på egen hand förhandlat fram ett avtal,
en överenskommelse om ändrad arbetsrätt med PTK och Svenskt Näringsliv (SN) som kommer
att få konsekvenser på hela arbetsmarknaden. Det verkar som man har gjort det utan att informera
övriga inom LO, drygt en månad efter att en enhällig styrelse och representantskap beslutat säga nej
till fortsatta förhandlingar kring LAS.
Jag skulle kunna tro att övriga LO-förbund är riktigt förbannade över att två LO-förbund nu valt att
kliva in i denna uppgörelse med PTK och SN utan att informera övriga. Det här kommer givetvis få
konsekvenser och påverka samarbetet inom LO där relationerna redan idag är ansträngda.
Exakt vilka konsekvenserna det blir för samarbetet inom LO och LO:s roll framöver måste man nu
analysera.
De eventuella förändringarna i LAS som blir följden av överenskommelsen kommer att gälla hela
arbetsmarknaden, inte bara medlemmar i de Förbund som kommit överens utan alla! Medlemmarna
får betala priset för att man inte lyckats stå emot arbetsgivarnas tryck kring otrygga anställningar.
Fackföreningens uppgift är inte att öka otryggheten för medlemmarna ute på arbetsplatserna utan
tvärtom. Nu ser vi att visan upprepar sig igen. Trycket från arbetsgivarna blev för stort och lojaliteten
med tjänstemännen är starkare än sammanhållningen inom LO.
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Företaget har informerat facken att man ev. kommer att
behöva flytta årsstoppet till någon gång under hösten.
Företaget utreder möjligheterna att flytta det årliga
underhållsstoppet från våren till hösten. Uppdraget kommer från koncernledningen och anledningen är att
Företaget vill möta kundernas behov på bästa sätt.
Det innebär att man ska utreda vilka konsekvenser det
innebär att flytta det årliga underhållsstoppet från våren till
hösten redan från 2021. Det utredningen ska visa vilka
kostnader det skulle innebära samt om det är möjligt för
medarbetarna, produktionen och våra entreprenörer att
flytta det årliga underhållsstoppet.
Beslut väntas inom en till två veckor.
Med anledning av den här utredningen och ett eventullt
beslut att flytta stoppet kallade företaget först facken till
denna information och sen enbart Pappers till en diskussion om möjligheten till att få lite mer tid till U-tidsplaneringen.
Efter en mer djupgående diskussion har vi sagt nej till
Företagets önskemål och hänvisade till avtalet och redogjorde lite för hur vi ser på om man nu vill planera om
utskickat förslag till U-tidsplanering.
Nu verkar det som man inte skickat ut förslaget till
U-tidsplanering i tid till medarbetarna vilket vi kommer att
lyfta med företaget omgående.
På tal om U-tidsplaneringen måste ni komma ihåg att så
snart som möjligt ni fått den utskickad ta del av den och
säga till gruppchefen om något verkar konstigt.
Omplanering av schemalagda U-tiden sker efter
överenskommelse.
Sker omplanering utifrån Företagets önskemål utges
divisor 315 för de omplanerade timmarna.

anledning, ett gediget material gällande Kent Nyström
”indianen från Överboda”. Det blir att göra ett nytt
försök nästa år.
Vi gick även igenom och fastställde Förbundets förslag
till Verksamhetsplan 2021 och behandlade en motion
gällande LAS-utredningen.
Därefter kom vi in på den viktigaste punkten för dagen,
”Avtal 2020”. Den föregicks givetvis av en lång debatt
där alla eller åtminstone många av oss som pratade,
påtalade vilket dåligt avtal Pappers gått med på. Mötet
betvivlade inte att Pappers förhandlare verkligen gjort
jobbet så gott de förmått men förhandlingsviljan från
Industriarbetsgivarna ”IA” har varit noll och inget.
De har enbart påtalat att ”märket” var satt av ”Facken
inom industrin”
Märket har varit en tvångströja för Pappers.
Industriarbetsgivarna var inte intresserade av att
förhandla när ”märket” var satt, det är det man menar
med tvångströjan
Pappers kunde inte skriva kortare avtal än uppgörelsen
som ”facken inom industrin” gjorde. Man hamnade som
gisslan i den uppgörelsen.Gällande retroaktiv del hänvisade Industriarbetsgivarna att parterna ingick avtal om prolongering (förlängning av avtalet) utan någon skrivning om
retroaktivitet.
Många funderade också varför Pappers inte vidtog stridsåtgärder av något slag. Visst hade man kunnat göra det,
men man valde till slut att avstå den här gången. Orsaken
till det är flera men en av orsakerna jag kan ta upp de
viktigaste. Hade vi fått ett kortare avtal hade uppgörelsen
om inbetalningar till pension för alla ungdomar inom LO
förbundens avtalsområden fallit.

Efter att förbundsordförande Pontus hållit sitt
inledningstal, öppnat förbundsmötet, och genomfört
upprop fastställdes mötesdagordningen. Vi fick bland
annat en rapport och genomgång av förbundets
ekonomi. Mötet fastställde preliminär budget för 2021
och 2021-års medlemsavgifter vilka blir oförändrade.

I dag betalar arbetsgivarna in pengar till pensionen (som
kallas Avtalspension SAF-LO) först när den anställde har
fyllt 25 år. Vi vill att arbetsgivaren ska betala in avtalspension redan vid det första anställningsåret oavsett åldern. Den 7 april 2020 kom Svenskt Näringsliv överens
med PTK och LO om att sänka åldern för första inbetalning till ålderspension.
Det sker i flera etapper. Den 1 januari 2021 kommer åldern sänkas till 24 år, därefter den 1 januari 2022 till 23 år
och slutligen den 1 januari 2023 till 22 år.
För att fastställa uppgörelsen krävde Svenskt Näringsliv
att samtliga förbund inom LO respektive PTK accepterar
det märkessättande avtalet.

Förbundet delade ut kulturbidrag och kulturpris, men
tyvärr utgick inget pris till avdelning 3:s inskickade
bidrag. Den ansökan hade försvunnit av någon

Frågan var hur avdelningarna skulle ställa sig till detta
avtal, det vill säga om man skulle ställa sig bakom eller
fälla avtalet. Diskussionerna gick om vad som händer

Pappers Förbundsmöte
Förbundsmötet genomfördes digitalt via Teams för
någon vecka sen.
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bättre avtal? För att göra en lång historia kort det
lugnade ner sig och när det var dags att rösta så röstade
man för att anta avtalet.

Verksamheten i övrigt
Som ni vet har vi åter en kraftigt ökande spridning av
Covid-19 och även vi i Pappers avdelning 3 måste
givetvis hjälpa till att försöka bryta den trenden vilket
innebär att vi måste fortsätta att ha restriktioner i vår
verksamhet.
Det fanns en liten förhoppning att vi skulle kunna
starta upp någon form av verksamhet efter sommaren
vilket vi också gjorde lite försiktigt med bland annat
skyddsombudsträffar. Nu har vi fått dra i handbromsen
igen.
Detta innebär att vi från och med vecka 47 ställt in alla
planerade träffar med skyddsombud och
medlemsmöten tillsvidare, först och främst till
årsskiftet.
Det här innebär även att vi inte kan vara ute på
fabriken och träffa våra medlemmar på samma vis på
grund av risken för smittspridning.
Vi kommer att försöka hitta alternativa vägar för att nå
våra medlemmar och förtroendevalda till exempel via
mobil, mail, digitalt via Skype eller Teams.
Ett exempel som vi provat är att genomföra träffar
digitalt. Bland annat har vi genomfört ett styrelsemöte
och en huvudskyddsombudsträff via Skype vilket
fungerade bra i det stora hela. Vi har även genomfört
en reguljär förhandling med BillerudKorsnäs, ett
driftrådsmöte med Swedpaper vid PM2 samt en
förhandling med Göranssons digitalt vilket också
fungerade bra.

Givetvis kommer fysiska möten inträffa med enstaka
personer eller i små grupper till exempel när det är
medlemsärenden av olika slag. Viktigt är då att tänka
på att genomföra möten på ett smitt-säkert sätt i stora
lokaler och att hålla avstånd.

God Jul & Gott Nytt År
Julen blir som sagt en annorlunda jul som vi får fira i små
sällskap med de vi normalt umgås med och kolla på
Kalle & Co, öppna julklappar, äta god julmat, spela spel
och få mysa.
Jag tänker dock lite extra på alla som måste jobba och
slita hårt under jul och nyårshelgen, alla som sitter
ensamma på grund av pandemin. Kanske är det första
julen man är ensam efter att man mist en nära livskamrat
och inte har några som man kan fira jul med.
Håll i, håll ut - det är viktigt att fortsätt följa
riktlinjer gällande Coronaviruset Covid-19


Stanna hemma vid minsta symtom



Håll avstånd



Håll god handhygien

KOM IHÅG!
Lämna ALDRIG levande ljus utan
uppsikt!
Tack för året som gått och
God Jul och Gott Nytt År! önskar Kjelle
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Förhandlingsrapport Pappers – BillerudKorsnäs
Företrädesrätter
Parterna gick i senaste förhandlingen igenom gällande
företrädesrätter. För närvarande är det två personer
som åberopat företrädesrätt och Företaget har
skickat information angående företrädesrätt till
ytterligare två personer.

Lön 2-skift Produktionsservice
Pappers lyfte vid förhandlingen i april även frågan om
vilken lönegrad för dessa 2-skiftsbefattningar som skall
gälla och tog upp det igen vid senaste förhandlingen.
Företaget återkom vid oktoberförhandlingen och informerade att de sett över detta och funnit att det inte finns någon anledning att göra en förändring.
Rekrytering till dessa 2-skifts befattningar kommer oftast
ske från 6-skift och då bibehålls lönen. Det finns även en
satt ingångslön på nivå B20 om nyrekrytering skulle
tillämpas.
Vid senaste förhandlingen återkom Pappers och framförde
att det är bra att det nu finns en tydlighet i ingångslönen
samt att bibehållen lön tillämpas vid rekrytering från
6-skift.
Pappers anser att lönetrappan som funnits för dagtidsorganisationen vid kartongbruket skall gälla även för
2-skift. Det finns ett behov av en lönetrappa om
rekrytering ska ske utifrån. De baserar även detta på att
de anser att det behöver tydliggöras hur de olika uppgifterna från dagtidsgruppen och inrivningen värderas.
Företaget tog med sig frågan och lovade återkomma

Befattningsbeskrivning Magasinsplanerare
Företaget hade inför oktoberförhandlingen skickat ut ett
förslag till uppdatering av befattningsbeskrivningen för
Magasinsplanerare.
Pappers framförde en synpunkt på att ombuden inte
varit delaktiga i detta och önskade att de kallas för att gå
igenom den föreslagna förändringen.
Företaget tog med sig frågan och återkom vid senaste
förhandlingen och informerade att
befattningsbeskrivningen har gåtts igenom med
ombuden på avdelningen.
Pappers har varit i kontakt med ombuden och
framförde att de inte hade något att invända mot
denna uppdatering och parterna godkände i och med
detta befattningsbeskrivningen.

Sparad semester
Pappers efterfrågade vid förra förhandlingen om det
finns möjlighet att återinföra fördelningen av sparade
semesterdagar utifrån respektive år på
lönespecifikationen. Som det är nu syns endast totala
antalet sparade dagar samt de som finns för år fem
och alltså kommer betalas ut i pengar om de inte tas
ut.
Företaget återkom vid senaste förhandlingen och
svarade att för att kunna lägga in denna information
på dagens specifikationer krävs att man tar bort
något annat då utrymmet på lönespecifikationerna
idag är fullt utnyttjat. Företaget skall se över
möjligheterna till att få in den önskade informationen
i samband med kommande byte av lönedatasystem.

Projektanställda
Pappers vill att företaget redogör för de
projektanställda vi har på företaget, vilka befattningar
har de, under vilken tid är de anställda samt en
projektbeskrivning med mål, syfte och omfattning.
Företaget tog med sig frågan och återkommer.

Hantering befattningsprov PM4-5
Pappers lyfte vid oktoberförhandlingen en fråga
gällande befattningsproven på PM4-5. Man upplever
att proven tar mycket tid från Tekniker och
Ingenjörer. Detta gör att det tar lång tid att få en tid
för ett befattningsprov vilket gör att Pappers
medlemmar får vänta på en lönegradsuppflyttning.
Pappers skulle gärna se att motsvarande system
tillämpas som på Massabruket, det vill säga istället
för befattningsprov använda checklistorna som
används för att stämma av att kompetensen finns.

Företaget återkom vid senaste förhandlingen och
meddelade att frågan diskuterats på sektionsrådet
och att beslut tagits om att befattningsproven kommer
vara kvar då dessa är viktiga för verksamheten.
Rimlig väntetid för att få genomföra ett prov är 2-3
veckor. Om detta inte kan uppfyllas skall närmaste
chef ändå initiera en lönegradsuppflyttning.
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Pappers vill att vi reder ut vad som gäller avdrag på
U-tid vid sjukdom för 2-skiftare under en månad eller
längre. För 6-skift skrivs 11 timmar per månad av,
vad gäller för 2-skift?

Parterna diskuterade länge kring detta.
Företaget framförde att det är viktigt med ett
närvarande ledarskap som kan förklara de
förändringar och beslut som fattas samt att Företag
och Fack tillsammans måste stå upp för de avtal vi
har att förhålla oss till.

Företaget svarade att avräkning ska ske i proportion
till den totala U-tiden utslaget på 12 månader vilket
för 2-skift ger 3 timmar per månad.

Diskussionen kommer fortsätta i annat forum.

Parterna var överens om att detta skall skrivas in i
lokalavtalet när det uppdateras.

Kompensation vid värsta scenario
Pappers lyfte frågan om hur en eventuell
kompensation kan komma att se ut om Företaget på
grund av den rådande pandemin behöver göra
ingrepp i befintligt skiftschema för att få ihop
bemanningen.
Företaget tog med sig frågan och lovade återkomma.

Schemalagd Utfyllnadstid
Pappers har sedan tidigare uttryckt önskemål om att
de skall få planeringen för U-tiden skickad till sig
snarast möjligt efter att den är färdigställd.
Företaget svarade att planeringen pågår för fullt.
Ambitionen är att planeringen skall kunna delges
respektive grupp till månadsskiftet november/
december och efter det kan eventuella justeringar
behöva ske. Företaget (HR) får planeringarna
skickad till sig vid årsskiftet och översänder då
underlagen för den schemalagda u-tiden till Pappers.

Revidering av lokalavtal
Pappers påtalade att senaste uppdateringen av
lokalavtalet skedde 2016 och önskade att parterna
kan se över detta med målsättning att vara klar efter
att lönerevisionsförhandlingarna är klara.
Företaget tog med sig frågan och lovade att kalla till
ett första möte

Stämning/trivsel på företaget
Pappers tog upp att de är oroade över den stämning
som de upplever råder på bruket. De är oroade över
bristen på trivsel och att varje liten fråga får enorma
proportioner samt att det enligt dem är mycket mera
toppstyrt idag.

Trivselpeng
Pappers efterfrågade en tydlighet i hur trivselpengen
kan användas för de som ännu ej nyttjat den för
2020.
Företaget har nu tydliggjort vad som gäller på
Företagets intranät.
För de som ej nyttjat årets trivselpeng finns nu
möjligheten att nyttja den ”innanför grindarna” och då
såklart på ett Coronasäkert sätt.
Under perioden 30 nov-18 dec kan chef/ledare
beställa jultallrikar från Restaurang Porten till ditt
arbetslag. Det är okej att köpa mat från andra
restauranger än Restaurang Porten för trivselpengen.
Men maten äts på arbetsplatsen i samband med
arbete i den egna gruppen. Detta förutsätter även att
man ej nyttjat trivselpengen redan under 2020.

Förändringar
befattningsgrader/betalningstillägg
Företaget överlämnade en lista på förslag till
lönegradsuppflyttningar. Några av justeringarna hade
föregåtts av en diskussion om en eventuell
retroaktivitet vilka godkändes enligt listan.

Alla lönegradsuppflyttningarna fastställdes. För en
justering förs en diskussion om eventuell
retroaktivitet. Parterna återkommer i frågan.

Nästa förhandlingsdag
Nästa förhandlingsdag är den 18 december 2020
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FRÅN FÖRBUNDET LARS WÅHLSTEDT
Långsiktigt hållbar
Uttrycket ”långsiktigt
hållbar” har fått stort
genomslag de senaste
åren och det med all rätt,
vi behöver ett friskt
jordklot för att kunna
leva på ett bra sätt, ja för
att kunna överleva!
Vi ser dagligen olika
reklam som på ett mer
eller mindre finurligt vis vill sälja produkter som gör
mindre klimatavtryck med uttryck som att ”De har ju
tagit bort köttet!” eller att det är ”smarrigt” med
”riktigt låga koldioxidekvivalenter”.

Kan ses på vissa bruk genom att man tycker att det inte
finns tid för skyddsronder, riskbedömningar,
tidsregistrering och annat arbetsmiljöarbete som rimligen
borde vara än viktigare i det här läget.

För ett företag handlar långsiktig hållbarhet om att
överleva och finnas kvar vilket i grunden innebär att
tjäna pengar för att utveckla verksamhet,
marknadsandelar och så vidare.

Visst är det så, samtidigt har vi alla ett ansvar för vår
gemensamma arbetsmiljö och våra arbetsvillkor.

Företaget som sådant har inget egentligt intresse i att
vårda miljön om de inte kan göra pengar på miljövänliga
produkter och att kunna marknadsföra sig som ett
företag i takt med tiden. Tittar vi tillbaka på
industrialiseringen kan vi lätt se att dåtidens produktion
alls inte var miljövänlig. Det är för all del inte allt idag
heller, men det har hänt en hel del på miljöområdet.
Fackföreningar startades en gång i tiden för att arbetare
skulle kunna ha ett mer långsiktigt hållbart arbetsliv.
Det gäller naturligtvis löner, men inte minst viktigt är att
ingen ska bli utsliten, olycksdrabbad eller dö i
arbetsplatsolycka.
Vi har i dessa tider med Coronavirus och
korttidspermitteringar, på flera bruk haft restriktioner
och påbud för anställda. Åtminstone jag tycker mig se
att det näppeligen är av omsorg för arbetarna utan det
är rädsla att tappa produktion och lönsamhet som driver
arbetsgivaren i detta.

För att Pappers ska kunna ställa krav på arbetsgivaren
när det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor gäller det att
vi tillsammans är starka och ställer krav på hur vi vill ha
det på jobbet. Vår möjlighet att påverka hänger på att
vi tillsammans är starka i de krav vi ställer.
Det är kanske lätt att tro och tycka att det där med
arbetsmiljö och förhandlingar, det sköter de på
fackexpeditionen, de är ju ändå valda att företräda oss
medlemmar!?

Naturligtvis är det arbetsgivaren som i grunden ansvarar
för arbetsmiljön på bruken, men vi har alla ett ansvar att
inte låta arbetsgivaren slarva med säkerheten.
Några av oss har kanske stött på den där
semestervikarien som tyckt att ”här skulle man kunna ta
bort en tredjedel av de anställda och ändå producera
lika mycket”, jag har i alla fall mött det.
Kanske det inte behöver uttryckas riktigt så hårt, det
kan komma ut som att man tycker sig behöva ”ställa
upp” på företaget av olika skäl och där ”ställa upp”
innebär att slarva med arbetsmiljö och säkerhet.
Sådant tänk och sätt att arbeta är INTE långsiktigt
hållbart för oss anställda, skiftgången och övertiden sliter
och vi blir äldre, vi ska inte ta några risker.
Jag menar förstås att, man visst ska ställa upp på
företaget och att man ska få något för det, det handlar
om att ge och ta.
Men INGEN ska göra det på ett sätt som riskerar
arbetsmiljö och hälsa, där behöver vi hålla ihop.

-9För vi vill väl inte att någon arbetskamrat ska drabbas av
ohälsa på grund av jobbet, kanske bli av med detsamma
på grund av bristande arbetsförmåga eller rent av avlida?
”Det händer inte mig”, tänker många då.

där arbetstiden finns med som åtminstone delorsak eller
till och med hel orsak. Vi vet också att man kan vara
väldigt uppskattad och populär så länge man kan ställa
upp extra men att den dagen man inte kan det så är man
inte mycket värd för arbetsgivaren.

Men tänk ett varv till, nog känner du till någon som blivit
skadad eller utsliten på jobbet?
Nästa gång kanske det blir du…

Pengar ska vi tjäna, men vi ska göra det under ett långt
arbetsliv och inte genom att ”jobba in”.

Arbetstid är en sådan arbetsmiljöfråga som är viktig för
långsiktig hållbarhet. Jag förstår den som gärna gör
övertid och långa arbetspass, man vill tjäna pengar och
känna sig viktig för Företaget.

Det är oerhört viktigt att vi tillsammans diskuterar och
ställer krav på arbetsmiljön och att vi håller ihop så att
alla kan vara långsiktigt hållbara på jobbet och till efter
jobbet.

Vi vet genom forskning att riskerna i arbetet ökar med
långa arbetspass och det kan vi se i Pappers
arbetsmiljöarbete, ett antal olyckor och arbetssjukdomar

Med Arbetsmiljöjulhälsningar!

Lasse Wåhlstedt, ombudsman Pappers

2020 års-lönerevision
2020 års lönerevisionsförhandlingar är inledda. Det finns ett förslag på årets lönerevision som vi börjat
kika på och kommer att ta ställning till, samt eventuellt lämna ett motförslag på.
Förhandlingarna kommer troligen inte vara klara förrän i början av 2021.
Vi väntar på förslag från SwedPaper och Göranssons.
Lokalt har även frågan om kompensation för tiden 1 april till och med 31 oktober lyfts.
Den hetaste frågan bland Pappers medlemmar har varit retroaktiv kompensation för perioden 1 april till och
med 31 oktober och den hade Industriarbetsgivarna (IA) ingen förståelse för. Därför lyftes frågan centralt på
koncernnivå.
Förra veckan fick vi återkoppling på frågan som Pappers avdelningar vid koncernens bruk ställt och
Företagets svar var att man inte hade någon avsikt att göra undantag från våra centralt förhandlade avtal.
De hänvisade till att parterna ingick avtal om prolongering utan någon skrivning om retroaktivitet.
Företaget kommer alltså inte ge någon form av retroaktiv ersättning för tiden 1 april till och med 31 oktober.
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Avtal 2020
Nivå och längd sattes av facken inom Industrin FI (märket)
För att få med sig försäkringsfrågorna mellan LO och Svensk Näringsliv krävdes ett långt avtal.
Tredje året är uppsägningsbart, vilket innebär att om någon av parterna inte säger upp avtalet den 30
september 2021 gäller avtalet till 31 mars 2022.
29 månaders avtal på 5,4 %

1 november 2020: Gäller i 17 månader
Värde 3% - Avtalspension SAF-LO (ASL) 0,09% - Deltidspension 0,3% = 2.6%
50/50 ger generellt 399 kr och 398 kr till lokal förhandling om inte parterna kommer överens gäller
stupstocken det vill säga 90/10 ger generellt 717 kr och 80 kr till lokal förhandling.

1 april 2022: Gäller i 12 månader
Värde 2,4% - Avtalspension SAF-LO (ASL) 0,09% = 2,3%
50/50 ger generellt 362 kr och 362 kr till lokal förhandling om inte parterna kommer överens gäller
stupstocken det vill säga 90/10 ger generellt 652 kr och 72 kr till lokal förhandling
Deltidspension och Avtalspension SAF-LO (ASL)
Från och med 1/11 2020 avsätts ytterligare 0,3% till Deltidspension
Avsättningen är nu totalt 1%

Avsättning till Avtalspension (ASL)
24 åringar från.och .med 1 januari 2021
23 åringar från och .med 1 januari 2022
22 åringar från.och .med 1 januari 2023
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Gröff! Ja, jag tyckte att det passade bra så här i Juletid att blanda in ett ”nöff” i
groffet. Hundant är läget så här i slutet av året? Ni tvåbenta förväntas ju må bra
när det är Jul, så sätt igång med att göra det för hundan! Inget avvikande
beteende här inte! Fast det är ju lättare kanske om ni sänker era pretentioner.
Se det stora i det lilla, som husse brukar säga när han speglar sig. I helfigur.
Han har små fötter se, ben säg det inte till någon för han skäms över dom.
Men tack och lov inte under dom.
Än så länge är det mörker och barmark, och mörkret gillar både jag och husse.
Jag sover bättre när det är mörkt och det går lättare att osedd snyta nybakade
kaninkakor som husse ställt på svalning i ventilationsgnöket. Och husse gillar
mörkret för då syns det inte när han spillt flyttja på sin broccolimönstrade
pyjamas. Fast barmark gillar bara jag, för det finns fortfarande gyttja att rulla mig i innan husse hinner hejda
mig. Och den token gillar den vita snön, och Julens mångfald. Ja, ni vet, Italienska Lucia, Tyska tomten
(eller var han Turk som en del säger?), och snickaren Jesus från mellanöstern. Det är väl ett typiskt trevligt
svenskt drag? Alltså att ta det bästa från utlandet och göra det till tradition här. Kanske vi skulle införa den
Lurkoniska sedvänjan att gnissla frister högt också?
Men upp med era hakor, ni som gillar ljuset. Snart, den 21:a December, vänder det och blir ett par minuter
ljusare om dygnet. Och min pölare Julbocken står stolt på plats, med sina horn riktade mot Brynäs.
Och påtänd är han inte heller ännu, trots att han är gjord av gräs. Om det kommenterade min pölare Ali
Ben:”Shoo bre brusjan! Nä, bockens gräs är ofarligt tror jag. Inte ens som tobak, hajaru len?
Men själv går jag bara igång på chili, vitlök, muskot och tikar, jag svär bre!”
Och Donald Trumpnos fick nobben som fortsatt hövding i Amerikatt hörde jag. Han vill inte gärna lämna
det vitmålade huset i Washington, ben senast i slutet av Januari måste han flytta hem till New York.
Dom som ritar skämtteckningar blir väl besvikna, men det kan inte hjälpas. Innevånarna i Amerikatt valde
en ännu äldre jycke, med mindre hår, men mer lugn och sansad verkar det. Och säkert renlig, eftersom han
heter Bidén.
Ni tvåbenta måste försöka hålla er lugna ett tag till på hemmaplan, tills ni blivit vaccinerade benminstone, så
kommer den här smittsamma sjukdomen att vara över tills det är dags att ställa fram trädgårdsmöblerna
igen. Tänk framgent, som en tidigare hövding för rastgården brukade säga. Hur och vad vi gör idag avgör
vad som händer imorgon eller nästa vecka. Hitta på något kul så går tiden fort. Kasta kottar och riv näver,
måla getter och gör kötthjälmar. Använd fantasin! Sköt om er.
Både jag och husse, och Ali Ben också förbenresten, önskar er alla en fridfull och Jod Gul…eh, God Jul!
Yla gärna en Julhälsning också, till din Morfarbror i Nykroppa, Helskäggsterriern Lurvar. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport från

Hej!
Möte med studiekommittén 20201104.
Den 4 novemberträffades vi i studiekommittén för att fortsätta
diskutera översynen av Papperstreans medlemsutbildning. Vi har
under några år genomfört ett antal medlemsutbildningar i avdelningen.
Vi har också hört oss för med flera avdelningar och LO-distriktet hur
deras medlemsutbildning ser ut och vilka områden man tar upp.
Det har fått till följd att vi beslutat att se över vår medlemsutbildning.

Utbildningsdepartementet

Vi har hittar ett flertal intressanta punkter när vi gått igenom
utbildningsprogrammet för dom medlemsutbildningar som vi tittat
närmare på. Vi skall nu sammanställa materialet och sedan skall frågan
upp på styrelsen för vidare handläggning och beslut.

Möte med studiekommittén på 152:an
(Sociala Fondenhuset) 2021.
26 januari.
GOD JUL
29 april.
OCH
22 september.
GOTT NYTT
24 november.
ÅR
Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an (Sociala Fondenhuset) men jag finns inte lika ofta där under
pandemin men är där någon gång på, bland annat 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

Gå in på www.papperstrean.se!
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Pappers har fyllt 100 år
Det vill vi i avdelning 3 uppmärksamma med att
ge alla våra medlemmar en present.
Den kommer att skickas hem till dig som ett brev
från avdelning 3.
Se den som en medlemsförmån, använd den själv
eller ge bort den till någon annan.

Grattis
Information om Diagnosförsäkringen
För att finansiera Pappers inkomstförsäkring valde Förbundsstyrelsen att halvera diagnoskapitalet.
Detta kommer halveras från 50 000 kr till 25 000 kr från den 1 januari 2021
Avdelningarna kommer kunna komplettera upp med 25 000 kr till 50 000 kr för alla medlemmar.

Denna information har i dagarna skickats ut till Pappers medlemmar, men sitt lugnt i båten.

Pappers avd. 3 kommer att stå för denna
kostnad för komplettering upp till
50 000 kr för alla medlemmar i avd 3.
Ännu en medlemsförmån som du får
för att du är medlem i avd 3.
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Jultävling!
Vilka barn är det som tålmodigt
inväntar jultomten?
Skriv deras namn vid respektive siffror så har
ni chansen att vinna fina priser.

1

2

3

5
6

4

7

- 15 -

8

9

10

12

11

13

Kopiera, klipp eller riv vid linjen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ............................................................................. 8 ...........................................................
2. ............................................................................. 9 ...........................................................
3 .............................................................................. 10. ...........................................................
4. ............................................................................. 11 ...........................................................
5. ............................................................................. 12. ...........................................................
6. ............................................................................. 13. .....................................................
7. .............................................................................
Namn

___________________________________________________

Avdelning ___________________________________________________
Telefon

___________________________________________________

Skickas till Karskäringens redaktion på 152:an senast den 15 januari 2021
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Ung 2020
I vår reportageserie om
unga medlemmar har nu
turen kommit till
Moa Åhs
I våra reportage om unga anställda på
BillerudKorsnäs har turen nu kommit till ett
nyutnämnt Skyddsombud på EBH, Moa Åhs.
Operatör inom EBH på kartonbruket.
En glad och nyfiken tjej, har lätt till skratt men kan
ändå vara allvarlig, född och uppvuxen i Hamrånge,
men numer bosatt på Klangberget i Sandviken.
Där bor hon tillsammans med sin sambo och håller på att totalrenovera ett gammalt 30-tals hus från golv till tak.
Moas väg till det nuvarande arbetet är inte den
enkla vägen, även om det gått smidigt. Hon började med en praktik på Sandvik i 8:de klass, Pressverk 62, och
gillade verkligen ljudet och miljön som var där.
Det var anledningen till att hon sökte sig till Göranssonska Gymnasiet och läste Industriteknisk inriktning.
Efter skolan fick hon sedan en plats på kontoret i 6 månader innan längtan till golvet tog över.
Därför kontaktade hon ett bemanningsföretag och fick anställning som operatör på Sandvik.
I samma veva som Moa flyttade hemifrån, såg hon att man sökte en tjänst på rullmaskin PM4, BillerudKorsnäs.
Hon ”slängde” in en ansökan men hade ingen större förhoppning innan telefonen ringde och en röst sa:
-Hej, det här är Andreas Ehn..
Det visade sig vara en kille som tidigare varit hennes Produktionskoordinator och som mycket väl visste vem Moa
var och vad hon gick för. Efter ett par samtal kom de överens om en anställning på Rullmaskin PM4, där hon
började i december-17.
Efter något år där, bytte hon avdelning till EBH och tog på sig rollen som Skyddsombud.
Att arbeta med skyddsfrågor är något Moa verkligen brinner för, det var något hon fick med sig och blev
skolad i från anställningen på Sandvik. Där är det stenhårt med säkerhet på arbetsplatsen och man stoppar
produktionen vid eventuella tillbud för att medarbetarna ska kunna arbeta säkert. Att arbetskamraterna
ska komma hem friska och helskinnade, det är en självklarhet för Moa!

- 17 Så vem är privatpersonen Moa då?
Förutom att arbete och renoveringen av huset som tar mycket tid, huset är på 170kvm plus vind och källare,
försöker hon även hinna med att gymma och simma. Moa har även dansat en hel del i livet.
Och med dans menar vi inte styrdans eller disco utan klassisk balett, som hon dansade i 15 år, samt Pole Dance.
Tyvärr räcker inte tiden till för dansen med allt runt omkring just nu. Men intresset finns kvar och vem vet
om några år.
Hon är även riktigt duktig att sjunga, så pass duktig att hon spelat in några skivor som finns på Spotyfi!
Bara att söka på hennes namn, för den som är nyfiken. Hon har även uppträtt på olika Stadsfester och andra
evenemang. Det har mest varit covers, allt från gamla 30-tals låtar till rock´n roll, beror på vad som önskats av
beställaren.
Och som de flesta andra är Moa intresserad av att resa. Därför är hon mycket tacksam över sambons arbete som
Teknisk Expert på golvfärg inom Alcro Beckers. Det har inneburit att, på lediga veckor innan pandemin, gett Moa
möjligheten att få följa med honom ut i Europa till olika ställen, utan extra kostnad för familjen.
Det ingår i hans reseavtal.
Annars går drömresan gärna till Irland och Island med deras underbara miljöer.
Men även Kuba skulle vara ett intressant resmål.
Moa har alltid varit en ”doer”, en som ser till att det händer saker. Det kan vara både på arbetet och fritiden.
Hon vill gärna skicka en hälsning till sina gamla arbetskamrater på C-skiftet som hon kan sakna ibland.
Men hon trivs jättebra med sina nya arbetskamrater och med det arbete hon har.
Vi på Karskäringen vill önska Moa allt gott i hennes åtaganden och hoppas att hon ser till
att få tid för sig själv också!

Vid pennan//Ola Carlson
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På gång med Sociala Fonden …
Uppdatering 25/11-20

Avbokning utan kostnad för vistelser och event fram till 28 Februari
Med anledning av coronaviruset utgår ingen avbokningsavgift oavsett orsak eller när du avbokar.
Du kan alltså avboka utan avgift oavsett om det är pågrund av restriktioner, avrådan, sjukdom, osäkerhet, inställda flyg
eller annat. Står det en avbokningsavgift när du avbokar så tas denna avgift bort när vi hanterat avbokningen.
För vistelser och event efter den 28 februari 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.
Vi uppmanar till att hålla dig uppdaterad och följa råd och rekommendationer från myndigheterna.

Obligatoriskt att Covid-19 testas - Rocas Rojas
Finns det några formaliteter jag måste tänka på innan resan till Kanarieöarna?
Högst 72 timmar innan avresa: Kanarieöarna inför från och med den 14 november en regel om att boende på
turistinrättningar måste kunna uppvisa ett negativt covid-19-test som utfärdats senast 72 timmar före ankomst till
Kanarieöarna.
Högst 48 timmar innan (endast nödvändigt om du reser utifrån Spanien): Hälsokontrollsformulär (FCS) som du ska
fylla i och underteckna digitalt innan du reser till Kanarieöarna. Du kommer åt ditt formulär och kan underteckna det
genom portalen Spain Travel Health eller apparna för Android- eller iOs-enheter. När du undertecknat får du en
QR-kod som du måste visa upp när du kommer till Kanarieöarna (är giltigt i digitalt eller utskrivet format).
Kom ihåg att ett formulär måste fyllas i för varje person och resa.
Vilken typ av test?
PCR-test för pågående infektion med covid-19 med negativt resultat som intygar att du inte är smittsam.
Testet ska vara godkänt av sjukvårdsmyndigheterna i ditt land eller EU.
Behöver jag ett intyg? Hur intygar jag det?
Du kommer behöva ett intyg, digitalt eller på papper som intygar att du har utfört ett test. På det ska det framgå tid
och datum för testet, personuppgifter, kliniken som utfärdar intyget och det negativa resultatet.
Det rekommenderas att intyget är på spanska eller engelska.
Och barnen?
Barn under 6 år behöver inte visa upp något negativt test.

Orbaden - Boka minst 1 månad i förväg
Med tanke på rådande restriktioner och de begränsningar de medför vill Orbaden att ni bokar restaurang
och SPA minst 1 månad i förväg. Detta gäller främst helger.
Med vänliga hälsningar Sociala Fonden
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Stort tack
till kollegor och företaget för
avtackningen, och den tid
jag varit anställd.
Thomas Brodén lilla c

Stort Tack
till arbetskamraterna och företaget
för uppvaktningen och fina
presenter vid min hemgång
Mikael Persson/Förrådet
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Från den 14 december 2020 till 3 januari 2021
kan du som är medlem i Pappers köpa julmat med
20% rabatt på köp över 500 kr.
OBS! Kupongen kommer du att kunna hämta på
LO Mervärdes hemsida från och med den
14 december! Finns även i tidningen som du får
hemskickad av LO Mervärde.
Rabatten gäller i alla Lidlbutiker i Sverige, vid ett
köptillfälle. Gäller ej vid köp av tobak, alkohol
eller presentkort.
Kan ej kombineras med andra kuponger.

