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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

E-post till Karskäringen

På grund av Coronaviruset håller vi
expeditionen på 152:an stängd för besökare.
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 11 mars. Se till att
lämna in ert material
senast den 8 mars.

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

Ordföranden har ordet
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Hej!
Nu är vi igång igen efter långhelgerna. Trots Corona och de
försiktighetsåtgärder som gäller kan vi bedriva en hyfsat bra
verksamhet ändå.
För att undvika smittspridning genomförs i princip alla möten
digitalt via Skype eller Teams. Det kan vara till exempel VU,
styrelsemöten, förhandlingsförberedelser och förhandlingar
med BillerudKorsnäs, SwedPaper och Göranssons och
möten med Förbundet men även i personliga möten.

Innan årsskiftet körde vi igång huvudskyddsombudsträffarna digitalt och nu också bestämt att
köra igång våra skyddsombudsträffar från årsskiftet igen. Givetvis i enlighet med gällande regler
från Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg, Brukets interna regler och av hänsyn till personalen
på Pappers expedition och på Sociala fonden samt medlemmarna själva.
Skyddsombudsträffarna kommer att genomföras digitalt via Teams på prov tillsvidare via dator,
platta eller mobil. Fungerar inte gällande regler blir vi tvingade att ställa in träffarna.
Vi skall inte sitta tillsammans på grund av risken för smittspridning och avd 3 vill inte vara bidragande
orsak till smittspridning och i förlängningen att någon blir allvarligt sjuk.
Närmast kommer vi för första gången att genomföra ett medlemsmöte digitalt via Teams, där vi
bland annat kommer att behandla förslaget till lönerevision men vi har också en hel del annat på
gång. Bland annat avstämningar med Förbundet, lokala förhandlingar med BillerudKorsnäs och
Göranssons, koncernövergripande MBL-förhandlingar och Pappers distriktsmöte i Gävle-Dala
med mera.

Schemalagd U-tid 2021
Innan jul hade vi en överläggning med Företaget gällande schemalagda U-tiden för 2021.
Anledningen till överläggningen var företagets något sena utskick av U-tidsplaneringen till
medarbetarna vid de flesta avdelningar. Vi ansåg att Företaget brutit mot lokalavtalet på grund av
detta vilket inte Företaget höll med om. Parterna kunde då konstatera att vi var oense i frågan.
Pappers har begärt en ny förhandling i frågan.
Därefter har en hel del medlemmar hört av sig för att få reda på vad som gäller eftersom Företaget
inte har skickat ut schemaläggningen enligt avtal. Vi har då informerat om status i frågan.
Hur det blir med betalning för hela U-tiden med divisor 315 återstår att se. Schemaläggningen som
blev utskickad i början av december gäller trots allt om inget annat sägs. Det som ytterligare ställer
till det är att det första utskickat av U-tidsplaneringen nu reviderats för många medarbetare på
grund av flytten av årsstoppet och vad gäller då?
Omplanering av schemalagd U-tid sker efter överenskommelse. Sker omplanering utifrån
Företagets önskemål utges divisor 315 för de omplanerade timmarna enligt lokalavtalet.
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närmaste chef skall informera om eventuella förändringar
vilket vi håller med om. Men hur som helst gäller det att
varje person har koll på vad som omplanerats för att få
rätt betalning för icke schemalagd U-tid och om
omplaneringen fungerar för gemene man. Gör den inte
det måste man omgående påtala det till närmaste chef.
(Se separat förhandlingsrapport)

Stämning/trivsel på Företaget
Pappers, HR och ledningsgruppen träffades digitalt för
att diskutera stämningen och trivseln på Företaget med
anledning av de signaler vi fått från medlemmar och
ombud. De har vid ett antal tillfällen påtalat att
stämningen och trivseln inte är bra på Företaget.
Det finns givetvis många orsaker till det här, men känslan
är att det som hänt det senaste året är det som fått
bägaren att rinna över.
Företagets kostnadsbesparingsprogram (Melius) som
slog hårt mot kollektivsidan vid Gävle bruk, flytt av
semesterperiod och utebliven kompensation för
perioden april - oktober från Företaget är något som
inte är uppskattat bland medarbetarna på Bruket.
Innan vi träffades ville Företaget att vi skulle försöka få
fram konkreta exempel på sådant som medarbetare
anser inte är bra. Nu kändes det som vi hade ett bra
möte där avdelningschefer och Pappers inledningsvis
fick utbyta tankar kring vad som är orsaken till detta.
Därefter överlämnade vi ett antal konkreta exempel från
medarbetarna på vad de anser är orsaken. Fortsättning
på de här diskussionerna kommer nu att fortsätta vid
respektive avdelning med deltagare från Pappers och
avdelningschefer. Flera av de här konkreta exemplen
kan man faktiskt få till en förändring på ganska
omgående vilket jag fick en känsla av att Företaget höll
med om.
Förhoppningsvis kommer vi få till en förbättring i de här
frågorna framöver.

Bättre pensioner för unga arbetare.
Från och med årsskiftet tjänar privatanställda arbetare in
avtalspension från 24 års ålder, vilket är ett viktigt steg
mot bättre pensioner för LO:s medlemmar. När LO och
Svenskt Näringsliv gjorde upp om bättre pensioner och
försäkringar i våras satte arbetsgivarna upp ett villkor
vilket var att facken måste gå med på kollektivavtal som
sträcker sig över minst tre år, annars gäller inte
uppgörelsen.

Under hösten har LO-förbunden tecknat nya avtal för
de allra flesta branscher, som gäller fram till våren 2023.
Därmed uppfyller avtalen villkoret, dock återstår några
branscher där avtal inte har tecknats ännu. Men en dag
före julafton skrev Svenskt Näringsliv och LO under
uppgörelsen om försäkringar och pensioner definitivt.
Därmed gäller den från och med den 1 januari 2021.
Det innebär att privatanställda arbetare nu tjänar in
avtalspension från 24 års ålder, mot tidigare 25 år.
Startåldern sänks sedan till 23 år 2022, och 22 år 2023.
Avtalspensionen, som är ett komplement till den statliga
pensionen, blir allt viktigare, och att den tjänas in redan
från unga år har avgörande betydelse för pensionens
storlek.
Från och med år 2023 förbättras avtalspensionen även i
ett annat avseende. Då börjar pensionsavgifterna att
beräknas och betalas in månadsvis, inte en gång om året.
Det har stor betydelse för arbetare som tjänar mycket
vissa månader, till exempel genom övertidsarbete.
Arbetsgivarna betalar in högre pensionsavgifter,
30 procent av lönen i stället för 4,5 procent, på löner
över en viss nivå. Gränsen går vid 7,5 inkomstbasbelopp
per år, vilket motsvarar 511 500 kronor 2021.
Få LO-medlemmar tjänar så mycket per år, men när
gränsen i stället är 42 625 kronor i månaden kan en del
arbetare få del av den höga pensionsavgiften.
I uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO ingår
även att arbetsgivarna får en återbetalning av premier
som de har betalat in till den kollektivavtalade
sjukförsäkringen. Återbetalningen, som handlar om
miljardbelopp. möjliggörs av att kapitalförvaltningen i
försäkringsbolaget AFA givit överskott.

Kom ihåg!
Håll i, håll ut - det är viktigt att fortsätta
följa riktlinjer gällande Coronaviruset
Covid-19
* Stanna hemma vid minsta symtom
* Håll avstånd
* Håll god handhygien
Sköt om er och ha de så bra // Kjelle
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Förhandlingsrapport
Pappers – BillerudKorsnäs 18/12
Företrädesrätter
Vid senaste förhandling var det tre personer som
åberopat företrädesrätt och en av dessa hade
erbjudits anställning som utbildningsstöd på
Kartongbruket. Företaget hade även skickat
information angående företrädesrätt till ytterligare en
person.

Reducerad U-tid 2021
Företaget redovisade listan över förändringar inför
reducerad U-tid 2021. Parterna fastställde därefter
listan över förändringarna.

Beskrivning Ställföreträdande
Kvalitetsansvarig
En beskrivning för ställföreträdande
Kvalitetsansvarig har tillsammans med medarbetarna
arbetats fram på Processlab och stämts av med
Pappers.
Pappers hade inför förhandlingen haft kontakt med
medarbetarna på Processlab och framförde att de
inte hade något att invända mot denna. Parterna
godkände i och med detta beskrivningen.

Lön 2-skift Produktionsservice
Pappers lyfte vid aprilförhandlingen frågan om vilken
lönegrad som ska gälla för 2-skift vid
Kartongbruket. Företaget återkom vid
oktoberförhandlingen i frågan och informerade om
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 novemberförhandling återkom Pappers och
framförde att det är bra att det finns en tydlighet i
ingångslönen och 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 och det finns ett behov av en
lönetrappa om rekrytering skulle ske utifrån.
De baserar även detta på att de anser att det behöver
tydliggöras hur de olika uppgifterna från
dagtidsgruppen och inrivningen värderas.
Företaget återkom vid senaste förhandling i frågan
och berättade att de kommer att titta på den gamla
trappan och uppdatera denna tillsammans med
Pappers så den fungerar för dagens uppgifter i denna
grupp.

Ledighet vid revisionsstopp
Pappers hade en fundering gällande ett dokument
som heter (RTN-38710, Beviljande av ledighet vid
revisionsstopp) som Företaget lagt in i Kompassen. I
denna redogörs att inga ledigheter beviljas under
period för revisionsstoppet.
I dokumentet finns exempel där ledighet kan beviljas,
men inget om till exempel föräldraledighet eller facklig
ledighet. Pappers anser att det bör förtydligas med
den möjligheten.
Företaget förtydligade att detta dokument beskriver
hur ansökan om de ledigheter som beskrivs i
dokumentet kommer hanteras vid revisionsstopp.
Lagstadgade ledigheter som föräldraledigheter och
fackliga ledigheter behandlas enligt gällande rutiner.

Sänkt Lön
Pappers ställde frågan kring en medlem som de
befarade fått sänkt lön när nytt anställningsavtal
skrevs för det senaste vikariatet och framförde att om
det stämmer kommer man hävda retroaktiv lön.
Parterna kikade gemensamt på detta och kunde
konstatera att medlemmen hade rätt ersättning.

Projektanställda
Pappers lyfte vid novemberförhandlingen att de ville
att företaget skulle redogöra för de projektanställda
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tid de är anställda samt hur projektbeskrivningen för
dessa ser ut.
Pappers återkom vid senaste förhandling i denna
fråga och meddelade att man inte är positiva till att
denna anställningsform tillämpas.
Företaget svarade att de tagit till sig Pappers
synpunkter om projektanställningen som nu har
tillämpats för utbildningsstöden på Kartongbruket och
att dessa anställningar för 2021 kommer omvandlas
till vikariat.
Företaget avser dock även i framtiden att tillämpa
denna form av anställning tex vid större
ombyggnationer eller liknande och vill påtala att de
inte på något sätt missbrukat användandet av denna
anställningsform.

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg
Företaget överlämnade en lista på förslag till
lönegradsuppflyttningar.
Alla lönegradsuppflyttningarna fastställdes. En
retroaktiv lönegradsuppflyttning som varit föremål för
diskussion godkändes även den.
Vi vill påminna skyddsombud, gruppchefer och
avdelningschefer att hantera eventuella
lönegradsuppflyttningar i god tid före förhandling som
vanligtvis sker runt den 25:e varje månad!

2020 års-lönerevisionsförhandlingar
Vi är i princip klara med lönerevisionsförhandlingarna
för alla medlemmar vid Företagen. Trots ivriga försök
att få någon form av retroaktiv kompensation gick
inget av Företagen med på den delen.
De hänvisade till att parterna ingick avtal om
prolongering utan någon skrivning om retroaktivitet.
Företagen kommer alltså inte ge någon form av
retroaktiv ersättning för tiden 1 april till och med
31 oktober.
Pappers har sedan tidigare i princip varit överens med
BK gällande förslaget till lönerevision 2020.

Nu har även frågan som gällde lön för feriearbetare
retts ut vilket innebär att vi är färdiga med att höra
vad medlemmarna säger och gå till beslut. Onsdag
den 20 januari har Pappers dubbla medlemsmöten,
12:30 och 16:15 för att ta beslut i frågan.

Schemalagd U-tid
Pappers avdelning 3 begärde innan jul en
överläggning angående hanteringen av schemalagd
U-tid för 2021. Detta med anledning av att vi anser
att Företaget brutit mot lokalavtalet gällande
schemalagd U-tid då schemaläggningen inte var klar
och utskickad den 1 december.
Företaget anser inte att man brutit mot avtalet, och
menar att det beror på den situation som uppstått
med anledning av en eventuell flytt av revisionsstoppet
från vecka 16 till vecka 38.
Detta medförde att Företaget kallade Pappers till
överläggning tidigt den 1 december, för att diskutera
frågan om att kunna skjuta på utskick av planeringen
någon vecka för att ge företaget tid att planera om
den schemalagda U-tiden.
Pappers svarade vid den överläggningen att man inte
kunde acceptera förfrågan med sådan kort
framförhållning och med hänvisning till lokalavtalet
samt påtryckningar från Pappers medlemmar.
Pappers lovade dock att diskutera frågan vid ett
extrainkallat förhandlarmöte under eftermiddagen och
återkom samma dag med samma svar som tidigare.
Företaget anser att Pappers sena besked medförde
att schemaläggningen inte kunde skickas förrän dagen
efter vilket vi anser man hade kunnat göra i alla fall.
Pappers återkom ännu en gång under sen eftermiddag
och uppmanade Företaget att skicka ut
schemaläggningen.
Pappers ståndpunkt är fortsatt att företaget brutit mot
lokalavtalet vilket inte Företaget håller med om.
Frågan diskuterades fram och tillbaka och parterna
enades om att vi var oense i frågan.
Vi enades i alla fall om att även i framtiden är det den
1 december som är sista datum för utskick.
Pappers har begärt en ny förhandling i frågan.
Vi återkommer med rapport från den.
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Vi har haft en överläggning gällande en muntlig varning
som delats ut till en av Pappers medlemmar.
Pappers reserverar sig mot den varningen eftersom
vi anser att den utdelats på felaktiga grunder.
Medarbetaren hade visserligen uteblivit från två
obligatoriska utbildningstillfällen utan att meddela
detta till sin chef, men vi menar att det fanns
förmildrande omständigheter för personen för ett av
dessa tillfällen. Personen hade uteblivit på grund av
att personen sedan lång tid tillbaka var inplanerad att
ersätta en kollega på U-tid samma dag som första
utbildningen genomfördes.
Kallelsen till utbildningen som kom från HR i form av
mail hade personen helt missat. En sån här
dubbelbokning ska inte kunna ske utan att
medarbetare och gruppchef uppmärksammat det.
Om inte medarbetaren uppmärksammat denna
dubbelbokning borde gruppchefen sett det.
Det hade också möjliggjort att gruppchefen vid första
tillfället prioriterat för medarbetaren vad personen
skulle göra, antingen ersätta kollegan på U-tid eller gå
på utbildning. Det är ansvar som också ligger på
gruppchefen.

Företaget håller inte med Pappers här utan
konstaterade beträffande ansvar att det inte kan anses
rimligt att gruppcheferna skall hålla reda på vad som
är planerat och påminna medarbetare när och var de
skall arbeta eller gå på utbildning.
Företaget anser att medarbetare har ett stort eget
ansvar, om man får en kallelse eller blir utplanerad att
ersätta och om man blir dubbelbokad skall man
omgående kontakta sin närmaste chef för hjälp med
att prioritera.
Pappers reserverade sig mot den muntliga varningen
och anser att varningen skall dras tillbaka. Det borde
räcka med att ge medarbetaren en tillsägelse för
utebliven närvaro. Vi anser också att man hade
kunnat lösa den här frågan på avdelningen på ett
mycket smidigare sätt, genom god kommunikation
mellan chef och medarbetare utan att dela ut en
varning.
Företaget håller inte med oss här utan muntliga
varningen kvarstår och att frågan är utagerad.

Nästa förhandlingsdag
Är den 29 januari 2021

Efterlysning!
Finns det någon medlem eller anhörig som var med på
Papperstreans 50-årsjubileum på Folkets Park 1963?
Hör gärna av er till Karskäringen eller Papperstreans expedition.
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Förhandlingsrapport Göranssons 20/11
Extra storhelgsersättning vid

Hjärtstartare

12-timmarsskift

Pappers ställde frågan om det finns hjärtstartare
tillgängligt vid behov.
Företaget svarade att man inte har någon egen sådan
men att det finns inne på renseriet. En karta kommer att
tas fram så man kan se var närmaste hjärtstartare finns
när man är ute och kör.

Pappers hade vid tidigare förhandling lyft frågan om att
det inte betalats ut rätt extra storhelgsersättning för 12timmarsskift. Företaget återkom i frågan och
konstaterade att det även betalats ut extra
storhelgsersättning på dagar som inte berörts av denna
ersättning. Parterna enades om att eftersom ingen
förlorat något på totalen låta detta vara, men skriva in ett
förtydligande i lokalavtalet angående ersättningen vid
12-timmarsskift.

Samverkansmöten
Då skyddsombudet kommer att vara föräldraledig
beslutades det att de samverkansmöten som hållits även
ska fortsätta med de nya skyddsombud som tillträder.

Flextid
Företaget informerade Pappers om att de flesta
skiftlagen nu fått information om att det inte är tillåtet att
missbruka flextiden genom att komma tidigare eller sitta
kvar efter arbetspasset bara för att få ihop flextid. Vid
missbruk kommer samtal att hållas med berörd individ,
kollektivet ska inte lida för detta.

Retroaktivitet
Pappers framförde önskemål om retroaktivitet på
lönerevisionen för tiden 1/4 – 31/10 då detta inte
kommit med i de centrala avtalsförhandlingarna.
Företaget tog med sig frågan.

Uppföljning av provanställning
Pappers frågade hur uppföljningen av provanställningar
fungerar.
Företaget svarade att detta tas upp på varje veckomöte
och att man i ett tidigt skede försöker jobba med och
eventuellt sätta in utbildningsinsatser vid behov.

Kriterier för anställning
Pappers frågade vilka kriterier företaget ställer vid
nyanställning av personal.
Företaget svarade att C-körkort är ett krav för 5skiftsjobben, för 6-skift räcker det med B-körkort men
vana från liknande arbete.

Lönerevision
Pappers har fått ett förslag till lönerevision för 2020.
Vi kommer att diskutera förslaget på kommande
månadsförhandling den 4 februari med Göranssons.

Pappers - SwedPaper
Pappers har efter överläggningar med Swedpaper kommit överens om förslaget gällande
lönerevision för 2020. Medlemmarna vid Swedpaper har sagt Ok till förslaget. Tanken var
att löneökningarna skulle komma på januarilönen men Pappers har upptäckt några
frågetecken som ska redas ut och därför kommer inte löneökningarna förrän på februarilön.
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Erbjudande till medlemmarna
* Genomgång av medlemmens trygghets- och försäkringsbehov
* Plocka bort onödiga försäkringar
* Lägga till sparande och försäkringar där det finns behov
* Hitta oanmälda skador
* Gå igenom hela familjens behov
* Göra individuell pensionsprognos

Har du koll?!
Har jag rätt förvaltning?

Har jag fackets försäkringar?
Vad betalar jag för?

Försäkringar

Pension

Är vi rätt försäkrade?
Familjejuridik?
Förmånstagare?

Återbetalningsskydd?
Hur mycket vill jag ha?

Livssituation

Låga avgifter?

Maila camilla.andersson@folksam.se för att boka din kostnadsfria digitala rådgivning.
Mvh. Försäkringsansvariga Mella/Blomman
P.s Maila om ni har några frågor. anders.blom@billerudkorsnas.com eller leifmellin59@hotmail.com

Reparera sjukförsäkringen nu!
Vår sjukförsäkring är trasig. Det är hög tid för en mänskligare sjukförsäkring som utgår från individen. Det finns
alldeles för många vittnesmål från människor som är för sjuka för att kunna arbeta men som Försäkringskassan
tycker är för friska för att få sjukpenning. Det går inte en enda dag utan att man hör att någon långtidssjuk vän har
blivit utförsäkrad. Det här har fått pågå i många år och ännu mer provocerande att det får pågå under en pandemi.
Vad säger det om vårt samhälle när en undersköterska som vårdat Covid-sjuka, själv blir smittad och sedan
utförsäkras?
Det finns konkreta förslag på regeringens bord som skulle betyda riktiga förbättringar för människor. Till exempel att
den orimliga prövning av arbetsförmågan mot en fiktiv arbetsmarknad som görs efter ett halvt års sjukskrivning ska
upphöra. Försäkringskassan ska i stället ange typ av arbeten den försäkrade kan ta.
Förslagen har legat där i snart ett år men det är pinsamt att politiken i stort inte mäktar med att förbättra
sjukförsäkringen som Sveriges samlade löntagare kräver.
Mina vänner, ingen skulle behöva oroa sig över förlorad sjukpenning just då när man mår som sämst av sin sjukdom.
Regeringen borde värna och utveckla våra skattefinansierade trygghetsförsäkringar så att människor har en
ekonomisk trygghet när livet förändras.
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Nu är det dags att nominera till
Pappers årsmöte.
Följande poster ska vi nominera till:
Kassör, Samordnande Huvudskyddsombud, 2 Ledamöter
och en Revisor.
Kontakta valberedningen om ni har någon person att föreslå.
Nuvarande som är valda är
Kassör Mats Linander.
Samordnande Huvudskyddsombud Peter Karlsson.
Ledamot Michael Wallin och Bo Myrberg.
Revisor Magnus Jonsson.

Mats
Peter

Michael

Bosse

Magnus

- 11 -

Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken alla lång-och kortbeningar, med eller utan päls! Oavsett om
ni heter Vera, Hjördis, Krakel eller Nörve. Alla ska med fattaniväl! Och hur
hundan mås det så här efter storbenhelgerna! Det var ju inte läge att socialisera
men jag hoppas att ni åt och drack duktigt i alla fall så jag slipper skämmas för
er. Träna bort extrakilona får ni göra hemma så länge tills ni blivit vaccinerade.
Ni kan ju lyfta hunden tixempel. Eller varandra. Men börja lugnt med att lyfta er
själva, så ni inte förlyfter er.
Och ett nytt år har vi fått, och det kan ju bara bli bättre än förra året. Ni
tvåbeningar har blivit ett år äldre, och det kan man inte tro när man ser er. Ben
det är väl huvudsaken att ni inte är så gamla som ni inte vet att ni är. Men det är
värre för mig som blivit sju år äldre, och förra året var ju som sju svåra år dessutom! Ben det tycker jag att vi
ska kompensera detta år. Efter vaccinationen alltså. Men sen kan ni bjuda in grannarna på flintaflisor och
knosis-mosis. Och gå ut, som ni människor brukar säga. Och åka utomlands som ni tycker så mycket om – när
det finns Oslättfors!
Var ni snälla små valpar så att Tomten kom till er hunder avståndstagande i Julas? Hemma hos oss kom Tomten
precis när husse gått ner i förrådet. Han gav mig två paket med ätbart innehåll. Ett med en stor påse frolic, och
en med ett paket krökmöklor – blodpuddingskulor med ananassmak. Jättegoda båda sorterna, det satt fint på
Julaftonskvällen med först några frolic, och krökmöklor som efterrätt. Husse drack grögg – varm grogg - till
skinkan och sillen och grynpuddingen, så han somnade tidigt tack och lov, för då fick jag sköta fjärrkontrollen till
TV:n själv. Det blev lite grögg på nyårsaftonen också, men inte så farligt. Husse lovade sig själv som nyårslöfte,
att inte salta sturken så mycket hunder detta nya år.
Och mer snö har vi redan fått än vi fick hunder hela förra vintern, fast inte så lätt för en liten hund med korta ben
att pulsa i, och kall om magen och andra vitala delar blir jag. Men det går ju bra att gömma sig i snön också,
och hoppa upp helt plötsligt och skrämma taxar och rastgårdsarbetare! Hoppas ni jobbar lugnt och säkert i
rastgården, och håller er friska. Ljuset och vaccinet är på väg, så framtiden ser fin ut. Thailand och
Kanarieholmarna ligger kvar, och även Finspång!
Tills ni får det outhundliga, men dock tvivelaktiga nöjet att höra från mig igen tycker jag att ni ska klia varann
bakom öronen, håll avstånd och ta det lugnt i halkan. Och unna dig lite makaronipudding som omväxling.
Och måna om dom små i samhället, såna som ni och jag! Morra gärna en hälsning till din
Kennelklubbsordförande i Nykroppa, Trynsnytet Snorvar. Benare!

Högvoffningfullt
Flemton
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En rapport från

Hej!
POSK: Pappers Organisations och StudieKommitté.
Mötet den 12 november som skulle ske på digital väg ställdes in.
Den 26 november när vi hade Förbundsmöte så tog jag upp frågan om
att vi inte träffats vare sig fysiskt eller digitalt i POSK sedan i våras.
Det fanns flera skäl till att vi inte träffats i POSK, bland annat sjukdom
i gruppen och att all studieverksamhet ställts in under del av våren och
hela hösten 2020.

Utbildningsdepartementet

Det har nu kallats till möte med i POSK den 26 januari. Mötet kommer
att ske på digitalt sätt. Jag återkommer med en skriftlig rapport från
detta möte i nästa nummer av Karskäringen. Hur mycket som finns att
diskutera får vi väl vänta och se. Mycket beror nog på hur utvecklingen
ser ut med pandemin.

Fortsätter smittan att öka så kommer det nog inte ske så mycket, i alla fall inte några fysiska aktiviteter.
Ju längre pandemin pågår ökar behovet att vi på digital väg får igång någon studieverksamhet men vi hoppas
naturligtvis att pandemin minskar och att myndigheterna kommer igång med vaccineringen så snart det är möjligt
så att vi kan börja arbeta igen.

Möte med studiekommittén på 152:an (Sociala Fondenhuset)
och andra studiefrågor 2021.
26 januari möte med studiekommittén och POSK, (Pappers Organisations och Studiekommitté).
29 april möte med studiekommittén.
22 september möte med studiekommittén.
24 november möte med studiekommittén.

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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Pappersindustriarbetarnas
Arbetslöshetskassa höjer medlemsavgiften
från den 1 februari 2021 till 170 kronor.
Riksdagen har som ni vet beslutat om ett bättre inkomstbortfallsskydd vid arbetslöshet.
Arbetslöshetsersättningen har höjts både när det gäller inkomstbortfallsförsäkringen och
grundförsäkringen. Det välkomnar vi för våra medlemmar. Resultatet av det innebär att
ersättningen är högre för er medlemmar vid en arbetslöshet men också att kassans
kostnader ökar.
Medlemsavgiften kommer därför att höjas med 21 kronor per månad från den
1 februari 2021 till 170 kronor per månad.
Det känns såklart tråkigt att meddela er detta, samtidigt hoppas vi att ni ser fördelarna
som det innebär att ha ett bättre skydd vid en eventuell arbetslöshet.
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Rätt svar till jultävlingen

Sarah Jessica Parker Björn Borg Ted Gärdestad

Madonna

Barbro Svensson

Stefan Löfven

Angelina Jolie

Freddy Mercury

Astrid Lindgren

John Lennon

George Clooney

Sylvester Stallone

Edward Blom

Filip Hammar

Vinnare
1a: pris
2:a pris
3:e pris
4:e pris
5.e pris
6:e pris
7:e pris
8:e pris

Håkan Friskman - PM4
Bo Myrberg - Driftservice PM5
Emma Boström - Processlab
Susanna Syri - Kvalitetskontroll
Inga Örnblom - Swedpaper
Annelie Thorell - Kvalitetskontroll
Mikaela Gustafsson-Bär - Processlab
Mathilda Lundberg - Fiber

Märkes T-shirt
Vinterhandske
Gore-Tex vantar
Ullstrumpor
Ullstrumpor
Ullstrumpor
Ullstrumpor
Ullstrumpor

Grattis till er!
Priserna hämtas på Pappers expedition på 152:an under kontorstid
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På gång med Sociala Fonden...
Lördag 9 oktober
Från Gävle Forever Piaf - Musikalen Göta Lejon
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: 745 kronor och skattepliktig förmån 750 kronor.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen. Max 2 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag 2021-08-22

Från Gävle Rain Man - 6 november Oscarsteatern

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.
Sista ansökningsdag 2021-09-26

Avbokning utan kostnad för vistelser och event fram till 30 april
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 30 april 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.
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30%

på valfria
kompletta glasögon
Gäller vid uppvisande av förbundsmedlemskort.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Erbjudandet gäller till 2021-02-28.
Läs mer på LOmervärde.se

Just nu

50%
på

synundersökning

