
 
 
Pappers tar över som fackförbund på Tumba bruk  
 
Hej! Pontus Georgsson heter jag och är förbundsordförande i fackförbundet Pappers.  
Jag har spännande nyheter!  
 
Seko och Pappers är överens om att Pappers ska ta över avtalsrätten på Tumba bruk. Det innebär att 
Pappers tecknar kollektivavtalet hos er i stället för Seko och att man ska vara medlem i Pappers i 
stället för Seko.  
 
Vilka är då Pappers?  
Jo, vi är ett relativt litet fackförbund sett till faktiskt antal medlemmar men har en av landets högsta 
organisationsgrad. Det betyder att de allra flesta pappersbruksarbetarna runt om i Sverige är 
medlemmar i Pappers. Jag tror och hoppas att du också kommer vilja vara medlem.  
 
Vi har en stark facklig tradition, där den lokala avdelningen har stort inflytande över de lokala 
förhandlingarna. Eftersom Pappers har en annan avtalskonstruktion än Seko så har det lokala 
kollektivavtalet stor betydelse. Det ger medlemmarna större möjligheter att påverka lön, arbetstid och 
ersättningar. Sen är det ju faktiskt ni som vet bäst vad som behöver förändras och förbättras just hos 
er. Därför är det viktigt att vi är många medlemmar på arbetsplatsen – det är det som gör oss starka vid 
förhandlingsbordet!  
 
Vad innebär bytet för mig? 
Kollektivavtalet reglerar det mesta på arbetsplatsen- allt från lön, antal semesterdagar, årsarbetstid, 
arbetstider, ob-ersättningar och mycket mycket mer. Kollektivavtalet berör alla på arbetsplatsen även 
om du inte är medlem, men enda sättet du kan påverka är att vara med i facket.   
 
Sekos och Pappers centrala kollektivavtal och medlemskap skiljer sig åt. Vi kommer jobba stenhårt för 
att ni ska få med er de bästa villkoren i ert nuvarande avtal och lägga till de fördelar som finns i 
Pappers värld. I vårt medlemskap ingår till exempel både hemförsäkring och inkomstförsäkring.   
 
Pappers och Seko är uppbyggda på olika sätt, inom Pappers har den lokala avdelningen ett stort 
förhandlingsansvar där varje arbetsplats en egen avdelning. En stor skillnad är att förhandlingsarbetet 
sker via förtroendevalde på respektive arbetsplats och inte via en ombudsman. Tumba bruk kommer 
bli en egen avdelning med allt vad det innebär. Det är därför viktigt att bygga upp en facklig 
organisation på plats i Tumba. Är du intresserad av att engagera dig fackligt så hör av dig till Mikael 
Nilsson på mikael.nilsson@pappers.se . Vårt förbundskontor kommer se till att ni får den utbildning ni 
behöver för att kunna vara en aktiv och stark avdelning.  
 
Har du funderingar om processen, hör av dig till förbundskontoret. Enklast når du oss via 08 796 61 
03. Du kan också mejla oss på info@pappers.se  
 
Jag är oerhört glad för att vi nu ska få vara facket för er på Tumba bruk!  
 
Allt är dock inte klart utan just nu pågår förhandlingar om alla detaljer. Det är exempelvis inte 
klart vilket datum vi tar över avtalsrätten. För att hålla er uppdaterade har vi därför en webbsida där ni 
kan se det senaste som händer: www.pappers.se/Tumba  
 
Vänliga hälsningar  
 
 
Pontus Georgsson  
Förbundsordförande Pappers 
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