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Angående förhandlingar på 
Tumba Bruk 
Sedan i mars 2022 har Pappers och Crane AB suttit i förhandlingar för 
att skiva ett lokalt kollektivavtal som ska gälla för er på Tumba från 1 
april 2023.  

För att Pappers centrala kollektivavtal ska gälla så måste det finnas ett 
lokalt kollektivavtal på plats, då det är där som frågor om lön och 
arbetstider regleras. I det nuvarande kollektivavtalet, som finns med 
Seko, skiljer sig bland annat lönesystem, regler för hur man hanterar 
och påverkar arbetstider.  

Det finns även skillnader i kollektivavtalen kring bland annat semester, 
OB och arbetstidsmått. Vissa saker är bättre på Sekos avtal medans 
andra saker är bättre på Pappers avtal.  

Vi på Pappers jobbar på för fullt för att ert nya avtal ska bli så bra som 
möjligt. Tyvärr har vi inte lyckats slutföra förhandlingarna innan 
sommaren som var planen och kan i nuläget inte berätta några detaljer.  

Arbetsgrupp 
Klart redan nu är att vi kommer starta igång en arbetsgrupp den 25 
augusti 2022. Arbetsgruppen ska jobba fram en ny lönemodell, den är 
en del som behöver vara på plats för att kunna gå över till Pappers 
avtal. Här eftersträvar vi en lönemodell som tydligt visar varför man 
har den lön man har och hur man kan göra för att höja sin lön. Det nya 
lönesystemet kommer vara kopplat till förutsättningar på Tumba bruk 

Arbetsgruppen består av: Fredrik Sari Sundman, Mats Dafthagen och 
Gabriel Jöngren (Pappers). Gruppen kommer jobba nära 
referensgruppen på Tumba. Referensgruppen består av medlemmar 
som arbetar på Tumba och som har anmält intresse av att vara 
delaktig i denna spännande process. Vill du vara med i 
referensgruppen? Hör av dig till Fredrik Sari Sundman!  
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Lokal förankring 
Som vi tidigare berättat har Pappers en organisation som är beroende 
av en stark lokalavdelning och det är ni på avdelningen (Tumba Bruk) 
som i fortsättningen kommer förhandla och förbättra det lokala avtal 
som vi nu skriver. 

 

Frågor 
Har ni frågor eller funderingar så går det bra att kontakta oss.  

Vill passa på att önska er alla en trevlig sommar! 

 

Med vänlig hälsning 

Elisabeth Haug   
Förbundsombudsman Pappers 
elisabeth.haug@pappers.se 
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