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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 Per Olov Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 81
Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37
Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18
Huset där vi finns kallas 152an.
Papperstreans hemsida.
www.papperstrean.se

E-post till Karskäringen

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.

Expeditionen är stängd
vecka 42.
Vid brådskande ärenden kontakta
Ordförande Kjell Olsson
Tel: 070 795 15 91

papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 25 november Se till att
lämna in ert material
senast den 22 november

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

Ordföranden har ordet
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Hej igen!
September var en tuff månad för medarbetarna vid
Gävlefabriken. Först på grund av den extraordinära
vädersituationen vi hade i Gävleborg som innebar att
produktionen i Gävle tillfälligt stoppades. Men efter en
imponerande insats av alla inblandade medarbetare kunde
anläggningen startas upp utifrån ett mycket besvärligt läge och
på ett säkert sätt. Några dagar senare påbörjades höststoppet
med allt jobb det innebar. Stoppet är i alla fall över för denna
gång och fabriken har kommit i gång igen. Som vanligt har
medarbetarna bidragit med hårt arbete under många långa dagar
och nätter. Likaså har flera av våra Skyddsombud, som tidigare
år, varit inblandad i detta arbete och fungerat som ronderande Skyddsombud, vilket som vanligt
fungerat väldigt bra under ledning av Samordnande Huvudskyddsombudet Peter Karlsson.

Medlemsundersökning
Pappers vill lära sig mer om alla sina medlemmar. Därför genomför Förbundet från och med vecka
40 till vecka 42 en digital medlemsundersökning. Du som medlem ska ha fått en länk via e-post
eller sms från undersökningsföretaget Novus. Där ska du klicka på länken och svara på frågorna.
Det tar ungefär 10 minuter. Har du inte fått en länk så hör du av dig till oss så hjälper vi dig.
Avdelningen har fått en länk för de personer som Förbundet saknar e-post och telefonnummer till.
Passa gärna på att uppdatera dina kontaktuppgifter också. Alla som slutför undersökningen
kommer att få en digital trisslott som tack för hjälpen. Du kommer att få en personlig länk skickad
till dig efter att hela undersökningsperioden är avslutad. Resultatet av undersökningen kommer att
presenteras på Pappers Förbundsmöte i november.

Ökad flexibilitet av U-tiden 2022
Som ni läst och hört har Företag och Pappers tillsammans kommit överens om att se över
arbetssättet med schemalagd U-tid som tillämpats sedan 2014. U-tiden för 2022 kommer inte
schemaläggas. Det här innebär att ersättning för icke schemalagd U-tid utgår som tidigare, det vill
säga enligt avtal som före 2014.
När schemalagd U-tid infördes diskuterades möjligheten att schemalägga en viss del av U-tiden
årsvis alternativt att detta skulle kunna ske till exmpeel på halvårsbasis. Då beslutade Företaget att
schemalägga all U-tid årsvis. När parterna kikat på det här tillsammans har vi sett att en hel del av
schemalagda U-tiden har omplanerats varje år av olika anledningar. Nu kommer diskussionerna att
återupptas och förhoppningen är att parterna skall kunna komma fram till en möjlig justering av hur
U-tiden skall hanteras för 2023. När jag har pratat med ombud och medlemmar så har jag
uppfattat att schemaläggningen av U-tid är en viktig fråga och därför känns det bra att vi kan börja
diskutera den ordentligt nu.
Berätta gärna för era närmaste ombud eller kontakta oss om hur ni ser på det här, så vi har något
att förhålla oss till när vi går in i fortsatta diskussioner med Företaget. Att ha all U-tid schemalagd
som den tillämpats hittills på helårsbasis, har både för och nackdelar. Därför har Företaget föreslagit
att U-tiden för 2022 inte schemaläggs i avvaktan på det arbete som skall inledas. Detta kommer
innebära förändringar då planeringen av U-tiden för 2022 inte kommer delges medarbetarna i sin
helhet den 1 december som vid nuvarande arbetssätt. Självklart skall planeringen ändå fortsätta för
att säkerställa att den tid som Företaget vet att det kommer behöva sättas av för, till exempel
utbildningar, linjestopp eller liknande och läggas ut och kommuniceras till medarbetarna.

-4Planering av ej schemalagd U-tid
Planering av ej schemalagd U-tid innebär att alla kända ersättningsbehov planeras in av arbetsledningen löpande i
huvudsak på respektive teams U-veckor. Men även på annan ledig tid om behov uppstår till exempel teamsmöte
före en eftermiddag.
U-tid och eventuell övertid fördelas med en långsiktig framförhållning löpande under året, så rättvist som möjligt inom
teamen utifrån de som gjort minst U-tid/övertid.
Vid planering av U-tid med kortare framförhållning gäller att den anställde senast fredag natt (vecka 1 i skiftcykeln)
skall få meddelande om planerad U-tid under U-veckan. Dock gäller alltid minsta tid om 8 dagars framförhållning
vid planerad U-tid. Vid sådan planering skall U-tiden betraktas som ordinarie arbetstid.
Vid frånvaro sker avdrag efter överenskomna regler. U-tid skall utnyttjas före övertid. Om behov finns har
arbetsledningen rätt att planera 24 timmar U-tid under U-vecka i samband med stoppvecka. Efter personlig
överenskommelse kan under sådan vecka ytterligare U-tid arbetas. Sammanlagt får under sådan vecka maximalt 40
timmar U-tid arbetas.

Samordnare
Företaget har presenterat ett förslag till att ha samordnare på skift och dagtid, en samordnare som Företag, Pappers
och skiftlag/arbetslag kommer överens om. De vill prova det här på lite olika avdelningar på fabriken. Vid Hallstavik
har man haft det här sedan 12–13 år tillbaka och där fungerar det alldeles utmärkt, säger de vi har pratat med där
och likaså här vid PM2. En partsammansatt arbetsgrupp är nu tillsatt för att diskutera det här och diskussionerna
kommer att fortsätta hur uppdraget kan se ut. Parterna kommer i ett senare skede även diskutera möjlig ersättning
för uppdraget. Jag återkommer med mer information senare.

MBL-Gävle bruk
I förra numret av Karskäringen informerades om att det genomförts en MBL-info gällande
organisationsförändringar kopplade till Gävle Bruk. Nu är första förhandlingen klar kring den. Där har Fack och
Företag bland annat enats om att följande förändringar genomförs från den 1 oktober. Införande av ännu en
Maskinspecialistbefattning samt flytt av Sektion EBH & Transport till Kartongbruket från Avdelning Fabriksplanering
som avslutas som avdelning. Förhandlingar kring övriga delar fortsätter den 12 oktober.
Företaget vill göra förändringar i vårt förbättringsarbete samt anpassa organisationen. Man vill prioritera hårdare
bland det vi behöver göra och förenkla en del arbetsprocesser och på så sätt bättre hushålla med medarbetarnas
värdefulla tid. Styrgruppsarbetet inom förbättringsarbetets ramar kommer att gå in i linjeorganisationernas
kontinuerliga ledningsgruppsarbete. Idag finns det på olika håll en upplevelse av att ansvaret gällande
förbättringsarbetet är otydligt och att det är administrativt tungt. Utan att tappa värdet i det man gör kommer man nu
tydliggöra ansvar, betona vikten av ägarskap i sektionerna och prioritera arbetet med att förenkla administrationen i
form av enklare checklistor, färre tavlor och auditar.

Var rädd om er och ha det.
// Kjelle
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Förhandlingsrapport Pappers – Billerudkorsnäs (BK)
Företrädesrätter
Gällande företrädesrätter gicks igenom. För närvarande
är det idag inga personer som inte har en anställning hos
oss som uppnått företrädesrätt.

Befattningsbeskrivningar Underhåll
Pappers framförde vid förhandlingen i augusti
synpunkter på de justeringar som gjorts i
befattningsbeskrivningarna för Processnära UH och som
parterna kom överens om vid förhandlingen i maj.
Frågan hanteras bäst av ansvariga chefer och de lokala
ombuden och därför skickas den tillbaka för vidare
behandling för att därefter tas upp i förhandling.
Parterna hade hoppats att frågan skulle hunnit beredas
till dagens förhandling men det har bland annat på grund
av stoppet inte hunnits med. Möte finns inplanerat i
närtid för att diskutera frågan.

Lön Underhåll
Företaget presenterade vid förhandlingen i februari ett
förslag till lönegrad B70 för Mekaniker och vilka
kompetenser som krävs för att nå denna. Parterna
diskuterade utifrån detta och Pappers bad att få ta med
sig förslaget och återkomma. De önskar även att
motsvarande förslag tas fram för Automationstekniker.
Pappers återkom vid förhandlingen i mars i frågan och
har med hjälp av ett antal ombud tagit fram ett alternativt
förslag som de delgav Företaget, detta gäller tre
befattningsbeskrivningar. De har även haft en dialog om
förslaget med en Sektionschef på Underhåll. Företaget
tackade för förslaget och lovade ta med sig det till
Underhåll för genomgång.
Företaget återkom vid förhandlingen i maj och
meddelade att Underhålls ledning kikat på förslaget som
Pappers lämnat och gjort några förslag till justeringar
som gicks igenom vid förhandlingen.
Vid förhandlingen innan sommaren kom parterna fram till
att detta bör diskuteras vidare mellan Tekniks ledning
och ombuden. Pappers hade inför augustiförhandlingen
skickat in ett justerat förslag till Företaget. Parterna
anser att nästa steg är att detta gås igenom av Underhålls
ledning och ombuden. Krister Jonsson kommer kalla till
ett möte om detta.
Parterna hade hoppats att frågan skulle hunnit beredas
till dagens förhandling men det har bland annat på grund
av stoppet inte hunnits med. Möte finns inplanerat i
närtid för att diskutera frågan

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader.

Temporärt uppdragstillägg till handledare
för yrkestraineerna
Pappers framförde att de anser att det borde utgå ett
uppdragstillägg till handledarna för yrkestraineerna
utifrån den beskrivning som finns om uppdragstillägg i
lokalavtalet.
Företaget har en annan åsikt och anser att medverka i
interna utbildningar samt introduktioner och utbildning av
nya medarbetare är något som vi alla förväntas göra
enligt dokument ”Allmänt ansvar för medarbetare och
chef”. I och med detta avser inte Företaget att betala
något tillägg till handledarna.

Lön Kontinerlig Två-skift
Produktionsservice
Pappers informerade att de haft kontakt med ansvarig
chef för att stämma av hur arbetet med checklistan
fortskrider. Då denna ännu inte är klar får frågan
behandlas vid ett senare tillfälle.

Samordnartillägg
Pappers lyfte frågan kring möjligheten för en medlem att
få ett samordnartillägg för ett samordnande arbete som
utförs mot Swedpaper.
Företaget vill ha ett förtydligande av frågan. Pappers
återkommer om detta.

Övertidsersättning
Pappers lyfte frågan att det upplevs som krångligt att
stämpla ut övertid i Medvind då det krävs en justering
av tiden inom flextidsramen.
Företaget svarade att flextiden i Medvind för alla
medarbetare är uppsatt efter olika avtal och flexramar.
Detta resulterar i att om en medarbetare stämplar ut
efter sin sluttid för arbetsdagen så kommer det
automatiskt att hanteras som flextid fram till den avtalade
sluttiden för just den flexramen. Detta innebär att om
medarbetare ska stämpla övertid måste medarbetare
göra ett aktivt val att den specifika tiden är övertid och
inte flextid.

Nästa förhandlingsdag är den 29 oktober 2021
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Förhandlingsrapport Pappers - Göranssons Åkeri
Personalfrågor
Företaget redogjorde för personalsituationen på Företaget med vikarier, ersättningsrekryteringar och hur det
fungerat med sommarjobbarna.
Pappers ställde frågan om rehabiliteringsformulär vid upprepad korttidsfrånvaro.
Företaget gick igenom den frågemall som ännu inte är riktigt färdigställd och man lovade att skicka över mallen när
den är klar.

Riskbedömning för gravida
Pappers har sedan tidigare lyft frågan om hur Företaget hanterar riskbedömning för gravida. En rutin är framtagen
utifrån AFS och rekommendationer från Företagshälsan, rutinen är dock inte godkänd ännu. Riskbedömning ska
göras utifrån de risker som finns. Instruktionen kommer att läggas ut när den är färdigskriven.

Avräkning U-tid vid sjukfrånvaro
Pappers ställde frågor om när och hur avräkning av U-tiden görs vid sjukfrånvaro. Informeras de anställda om
detta? Företaget svarade att 13 timmars avdrag görs per månad vid sjukfrånvaro och att information/diskussion ska
ske på arbetsplatsträff.
Pappers påpekade att regelverket känns oklart om hur länge man behöver vara frånvarande för att avräkning ska
göras. Förtydligande bör göras av tillämpningen.

Kameraövervakning vid virkesmätningen
Pappers informerade att BillerudKorsnäs vill införa kameraövervakning vid järnvägsövergången vid infarten till
virkesmätningen då det förekommer att timmer/flisbilar kör mot rött.

Ledighetsansökningar
Pappers ställde frågan hur rutinen ser ut vid ledighetsansökningar, vilken prioritetsordning har man vid beviljande av
ledigheter?
Företaget svarade att prioritetsordningen är följande: föräldraledigt, semester, sparad semester, ATK, komp och flex.
Pappers frågade också om hur länge Företaget anser att man ska vänta innan man får svar på en ledighetsansökan
och framförde att det finns fall där man ansett sig fått vänta för länge på svar.
Företaget menade att det inte finns något specifikt uttalat om antal dagar inom vilka svar ska ges. Företaget tittar på
om man kan få till en rutin för svar på ledighetsansökningar.

Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg
Företaget redovisade de aktuella förändringarna. Parterna var överens om att fastställa lönegradsuppflyttningarna.

Övrigt
Pappers påtalade att man vid fackliga ledigheter inte tar ut ersättare vid alla tillfällen vilket belastar de kvarvarande
och kan leda till irritation. Företaget tog med sig synpunkten och ska försöka tänka på det.

Nästa förhandlingsdag är den 2 december 2021
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Avdelningarna krymper
Under 2020 tappade Pappers ett par hundra medlemmar. Med en organisationsgrad på 94,8 procent har förbundet
ändå en bra uppslutning. Men stora nedläggningar väntar.
I dagsläget står tre bruk - Ortviken, Kvarnsveden och Svanskog - inför stora förändringar.
Kvarnsveden med 395 anställda och Svanskog med 22 anställda släcks ner helt. För en del av Ortvikens drygt 500
anställda står hoppet till en ny industrietablering på det gamla industriområdet.
Kort sagt, för Pappers väntar ett kommande medlemstapp på ytterligare uppemot 1 000 personer. Av dagens 13
279 medlemmar är 11 164 män och 2 115 kvinnor (cirka 17 procent). Jämfört med många andra fackliga
organisationer har Pappers starkt stöd i kollektivet.
Men det finns en del mörka moln på den fackliga himlen. De avdelningar där stödet är hundraprocentigt består
enbart av små arbetsplatser typ Vaggeryd, Figeholm, Timsfors, Oppboga och Rockhammar.
På de större bruken är organisationsgraden i de flesta fall i det närmaste hundra, men det finns bruk där Pappers har
svårt att attrahera de anställda. På Skärblacka valde exempelvis 90 anställda att inte vara med i Pappers. I Fiskeby
50, på Gruvön 44, här i Karskär 42, Lilla Edet 36 och Karlsborg 26 anställda.
Sämst organisationsgrad bland avdelningarna finns i Mölnlycke (73,8 procent), Klippan (74,1), Jönköping (74,7)
och Fiskeby (75,0).
I fjol tappade Pappers som Förbund ett par hundra medlemmar vilket mest beror på strukturella förändringar i
branschen. Bruk läggs ner och verksamheter rationaliseras och sånt kan vi inte göra så mycket åt. På många håll runt
om i landet satsar bruken på att på olika sätt ta till vara gårdagens restprodukter och omsätta i nya produkter. Och
där bruk bantas eller läggs ner flyttar nya in, ibland med kopplingar till den traditionella massa och pappersindustrin.
Ett exempel är SCA:s nedläggning i Sundsvall, där företaget RenewCell flyttar in på gamla fabriksområdet och
antagligen ärver en del av de friställda Pappersmedlemmarna. Att dessa per automatik blir fortsatta medlemmar i
Pappers är inte självklart. Förbundet har pågående diskussioner med Metall om detta, som tyvärr slutat i oenighet.
Frågan kommer nu att avgöras av LO.
I Pappers har trenden varit fallande i många år. I dag är 94,8 procent av alla anställda inom Pappersindustrin med i
Pappers. Det är en siffra som troligtvis är unik i Sverige och även internationellt. Men Pappers är inte nöjda.
Målsättningen är att klättra upp till 97,5 procent om tio år och 96 procent om fem år.
Förbundet kommer framöver att ta reda på varför en del medlemmar väljer att inte gå med i facket och sedan göra
riktade insatser på de arbetsplatser där organisationsgraden är låg.
Ett ännu bättre fotarbete i avdelningarna och några procent upp i medlemsantalet är målet.
Här vid avdelning 3 kommer vi påbörja en mer riktad insats för att få med flera medlemmar. Vi har som avdelning
dock rekryterat en del under senare år, under 2020 skrev 36 nya medlemmar in sig och under 2021 fram till 7
oktober har 47 nya medlemmar skrivit in sig.

Viktigt när du är sjuk !!!
Glöm ej att ringa till Folksam tel
0771-950 950 dag 90 för att få
ersättning från Pappers
Sjukförsäkring, uppge ”vuxensjuk”.
Mvh. Försäkringsinformatörerna.
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Hej Fotbollsvänner!
Vill klargöra orsaken till att Sociala Fonden inte arrangerade några
resor till kvalmatcherna mot Kosovo och Grekland.
Vår kontakt på Merresor(Valbo) blev sjukskriven, ska dessutom
sluta sin tjänst och deras vikarie svarade att, Merresor skulle inte
tillhandahålla biljetter till dessa två evenemang. Att det inte blev några
resor berodde således inte på Sociala Fonden, utan brist på biljetter.
Om detta innebär endast dessa matcher eller om de menade även i
framtiden är oklart. Vi har gott om tid på oss att lösa detta innan nästa
kvalmatch för EM-24, eftersom lottningen sker 23 december-21.
Vi får verkligen hoppas att vi får fortsätta med Fondens mest
populära resor även i framtiden!

Ola Carlson//Reseledare

Information från Lön
Varje månad ska tidrapporten klarmarkeras och attesteras. Sista datum för attest är alltid de 6:e i varje månad men
varför är det så viktigt att det är klart till just den 6:e? Jo, den 7:e tas tidfilen ut inför lönekörningen. Den läses in i
lönesystemet och alla stämplingar omvandlas till kronor och ören för till exempel övertid, beredskap eller frånvaro.
Detta går förhållandevis enkelt och snabbt men att fånga upp och få in attester som inte är gjorda tar lång tid och
kräver mycket tid. När alla attester väl är klara görs kontroller på lönedatat för att se till att det
inte fattas någon utbetalning eller att något avdrag blir fel.
I slutet av året kommer BillerudKorsnäs byta lönesystem – hur påverkar detta klarmarkering
och attest? Vi hoppas att vi inte behöver tidigarelägga sista attestdatum men vi kommer att
tidigarelägga lönekörningarna för att kunna arbeta med en utökad kvalitetskontroll av tex det
data som ska flyttas mellan gamla och nya systemet. Detta gör det ännu viktigare att
klarmarkera och attestera tidrapporterna i tid.
Ta gärna för vana att som medarbetare löpande klarmarkera din tid och att som chef löpande attestera tiden som
finns i Medvind. Håll även utkik på intranätet om information framåt kring vårt nya lönesystem och eventuella
förändringar som kommer i och med det.
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"Vi kräver att LAS-utredningen pausas"
Som en del i det nu havererade januariavtalet gick
regeringen vidare med överenskommelsen mellan Svenskt
Näringsliv och PTK och därefter anslöt sig både
IF Metall och Kommunal.
I januari 2021 tillsatte regeringen en utredning avseende
de delar av parternas överenskommelse som berörde
lagen om anställningsskydd, las. Utredningen kom att
bedriva sitt arbete i rasande fart då resultatet av utredningen skulle redovisas senast den 15 maj.
På lite drygt fyra månader skulle utredningen översätta
parternas förslag till lagstiftning. Remisstiden för denna
utredning gick ut den 15 september och vi kan bara
konstatera att det föga överraskande finns gott om
kritiska remissinstanser.
Skarp kritik i remissvar
Pappers och Elektrikerna har, i likhet med LO, vänt sig mot denna
lagstiftningsmodell vilket innebär att
lagstiftningsmakten i praktiken
delegerats till vissa parter på arbetsmarknaden. Att lagstifta är
något helt annat än att sluta
kollektivavtal.
Pontus Georgsson
Kollektivavtalen är i grunden en
kompromiss där det är vanligt att en hel del
tillämpningsproblem lämnas obesvarade.
Detta är naturligt då parterna inte alltid kan, alternativt inte
hinner, enas om alla detaljer. Vid framtagande av
lagstiftning gäller däremot helt andra kvalitetskrav och en
lag ska kunna tillämpas i en mängd olika situationer och
även fungera i existerande regelverk.
Staten och parterna har olika roller
Vi tycker det är viktigt att inte blanda ihop staten med
arbetsmarknadens parters olika roller. På sikt riskeras
arbetsmarknadsmodellen, om arbetsmarknadens parter
även ska ta fram lagstiftning.
Staten ska med det inte heller blanda sig i hur
arbetsmarknadens parter reglerar arbetsvillkor på
arbetsmarknaden.
Vi anser att det alltjämt måste vara arbetsmarknadens
parter som i kollektivavtal kommer överens om lön och
grundläggande anställningsvillkor.

Skarp kritik från Arbetsdomstolen
Hur illa det kan bli belyser den viktigaste remissinstansen:
Arbetsdomstolen. Deras yttrande kan knappast ha varit
någon rolig läsning för Svenskt
Näringsliv och PTK. På punkt
efter punkt underkänns parternas
förslag till reglering.
Den allvarligaste kritiken riktas
mot förslaget att det ska vara
möjligt att, i kollektivavtalets
form, avtala om saklig grund (i
Urban Pettersson
förslaget sakliga skäl). Någon
botten finns inte utan parterna ges möjlighet att i praktiken
avskaffa anställningsskyddet. Det är inte bara omodernt,
det är helt förkastligt!
Precis som Arbetsdomstolen skriver, är detta inte en
acceptabel ordning. Det står helt i strid med Sveriges
internationella förpliktelser. Arbetsdomstolen ifrågasätter
även behovet av dessa förändringar och avstyrker helt att
förslaget kan ligga till grund för lagstiftning. Det gör vi med.
Vi anser också att det är helt oacceptabelt att införa ett
förbud för parterna att avtala om bättre anställningsskydd.
Det är inget annat än ett kraftigt ingrepp i den fria
förhandlingsrätten.
Borde vara rejäl väckarklocka
Arbetsdomstolens remissyttrande i kombination med den
breda kritiken som finns på utredningen borde vara en rejäl
väckarklocka för både regering och riksdag. Förändringar
i medlemmarnas grundläggande anställningsskydd ska inte
kunna hastas fram, det är inte seriöst.
Vi kräver att lagstiftningsprocessen kring förändringarna
av las pausas. Under en sådan paus skulle ett bättre sätt
att hantera frågan vara att LO tillsammans med Svenskt
Näringsliv och PTK försökte hitta en gemensam väg framåt.
Att gå vidare med nuvarande förslag till huvudavtal och de
föreslagna lagförändringarna, efter den massiva och
sakliga kritik som framförts, måste vara uteslutet.
Svensk arbetsmarknad och våra medlemmar förtjänar
bättre än det här!
Pontus Georgsson, Ordförande Pappers
Urban Pettersson, Ordförande Elektrikerna

- 10 FÖR PAPPERS UNGA MEDLEMMAR PÅ
MüNCHENBRYGGERIET
I STOCKHOLM 10-12 MAJ 2022
Vi tar revansch från 2020, och kör ett Ung 2022!
I maj nästa år bjuder Pappers in 800 personer till ett
event exklusivt för Pappers unga medlemmar.
Vi kommer att ses under 3 dagar i Stockholm med
varierat innehåll av fest, god mat, underhållning och
spännande föreläsningar.
Målet är att unga medlemmar träffas för att komma
fram till vad som är viktigt för Pappers nu och framåt. Genom fest och glädje varvat med samtal och diskussioner
skapar vi lust att engagera oss i viktiga frågor som vi alla berörs av. Tillsammans ska vi öka gemenskapen för
ungdomarna på våra arbetsplatser.
Det blir ett varierat innehåll mellan föreläsningar, filmer, överraskningar, övningar och möjligheten att träffa andra unga
inom Pappers. Det blir också glatt och festligt med förstklassig underhållning.
Vi vill är ledorden för eventet. Vad vill du?
I början av november kommer det att skickas ut inbjudningar till eventet och information via mejl och sociala medier
så håll utkik!
Hoppas att ni alla är taggade.

Vi ses!

Fackliga Stödgruppen
Vi finns för er medlemmar i tuffa skeden i livet, som man kan vara på väg att hamna i
eller råkat ut för.
Hör av er om ni behöver någon form av stöd eller hjälp i någon sådan fråga.
Gruppen har tystnadsplikt och hög integritet.
Bättre att komma i tid och förebygga än att vänta till problemet blir för stort.

Anders Blom, Kjell Olsson, Johan Wikström,
Leif Mellin, Michael Wallin och
Emma Magnusson
Pappers Avdelning 3 Tel: 070-7950518
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

God morrning kärade pölare och pölarinna! Hoppas att ni morr bra i knotan,
ledstånken, löpmagen och framsidesbrosket! För övrigt, välkommen till
hundmörkret höll jag på att säga! Jag benar höstmörkret, men det är sak
samma för mig i alla fall. Jag gillar mörkret för då syns det inte så bra vad man
rullat sig i medan husse tittat åt ett annat håll. Och han tycker lika för egen del
också, för i mörkret syns inte fläckarna på hans kläder av OFV (Oidentifierad
Flytande Vätska).
Det är ju inte alla som gillar mörker, men då kan ni ju pigga upp er med levande
ljus och bränna luddet av varandra. Eller leka gamla fina svenska sällskapslekar som gömma nyckeln, gömma
Farmor eller gömma korven. Jag och min pölare Ali Ben lekte gömma husse en dag, men han kom tillbaka redan
efter ett par dagar. Med bussen, på ganska bra humör. Han hade haft roligt på vägen hem sa han lite hemlighetsfullt
samtidigt som han tog fram ett gäng strånkar ur jackfickan. Ali Ben kommenterade det så här : ”Vafan brusjan! Vi
gjorde en god gärning, hajaru len? Nästa gång gömmer vi honom längre bort så han får ännu mera skoj, jag svär
bre!”
Hoppas att erat storstopp flöt på hunder säkra former och att ni inte skavankade till er alltför mycket, och ni har ju
en benlöning att se fram emot i form av en lite fetare Oktoberlön än vanligt. Passa på att vara givmilda mot er själva
så faller det ner desto mer smulor till oss hundar. Jag antar att många av er tvåbeningar har haft ett uppdämt behov
av att ”gå ut”, som ni kallar det. Gynna gärna lokala restauranger och entreprenörer. Köp honkar till hela familjen
eller gå ut och ät transpett och flyttja på ett Lurkonisk gatukök. Eller fiskbullflisor på den svenska lunchrestaurangen.
Och nu är det ju fritt fram för publik på idrottsevenemang också, så gå och se en ishockeymatch och gläfs er hesa
för hundan! Det kan vara skönt för er att bete er lite djuriskt ibland. Och några fotbollsmatcher kan ni nog hinna med
innan säsongen är slut. Fotboll tycker jag också är skojigt att titta på, för det ser så hundlikt ut. Beteendet alltså. En
massa folk som flåsande jagar en boll, hunder ledning av en som blåser i visselpipa.
Annars har vi ju olika sätt att fördriva tiden på. I förra veckan var det lite kalas hemma, med tranbärstårta och
kaneldrullar bland annat, med anledning av att husses Morfar fyllde 118 år! Vilken grej va, fylla så många år! Tyvärr
kunde ju inte gubben själv vara med på kalaset, för han dog när han var 68!
Husse hade så bråttom in i garaget igår att han stötte i bortre väggen, och då hade han inte ens bilen med sig! Gör
inte som han, utan ta det lugnt i mörkret, både hemma och i rastgården. Och på väg till och från. Var snälla mot
varann och hunden och geten eller andra djur om ni har. Skifta till vinterdäck och gigga spånten på fontanellen så
hörs vi mer när det blivit ännu mörkare. Gläfs gärna en hälsning också till din halvmoster i Stöde, gatukorsningen
Bjäbb-Olga. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport från

Utbildningsdepartementet

Hej!
Utbildningarna i fysisk form har så sakteliga startat upp. Det har
genomförts en förbundskurs i början på september. En miljökurs steg 1
& 2 kommer att genomföras i slutet av oktober. Detsamma gäller en
utbildning i Lag & Avtal. I skrivande stund genomförs en handledarträff
för alla som är handledare för Pappers interna utbildningar såsom:
Pappers Förbundskurs.
Lag & Avtal.
Pappers ungdomsutbildning.
Skyddsombudsutbildning steg 1 & 2.
Vi har ännu inte kommit igång med arbetet i POSK (Pappers
organisations och studiekommitté) där vi arbetar med organisations och
studiefrågor i stort som smått. Det är nog bara en tidsfråga innan vi
kommer att träffas efter att man lättat på pandemirestrektionerna.

Aktuella utbildningar:
Lag och Avtal: 25-29 oktober.
Miljökurs: Steg 1, 25-28 oktober och steg 2, 15-17 november.

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

Efterlysning!
Känner du att du skulle vilja vara med och påverka Skiftschemat?
Eftersom det nuvarande gardet börjar bli lite till åren så skulle vi
behöva få in någon ny till gruppen.
Känner du dig träffad? Hör av dig till Michael Wallin på
michael.wallin@billerudkorsnas.com
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På gång med Sociala Fonden...
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 2021-10-17

Trazan & Banarne - 12 december Gävle Konserthus
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
Kostnaden är 290 kronor per person och skattepliktig förmån 290 kronor
per person.
Sista ansökningsdag 2021-10-31

Nya Svenska Ord: En standupföreställning med David Sundin
Gävle Teater 14 januari 2022
David Sundin är en av Sveriges just nu mest älskade tv-personligheter och med
föreställningen Nya Svenska Ord återvänder han till standup-scenen för första
gången på många år. Med sig tar han nykomponerade ord som han kommer att
presentera för sin publik. – Jag kommer i den här föreställningen att försöka
lansera ett gäng ord som jag tycker saknas i det svenska språket, säger David. Till exempel
finns det inget bra ord för att beskriva "stulen fruktkompott" – det är ju långt och ganska
krångligt att säga. Då är det ju mycket enklare att säga ”snylt” tycker jag. Förutom det blir
det helt nyskriven standup och säkert en och annan klassiker.
Kostnaden är 200 kronor per person och skattepliktig förmån 225 kronor per person.
Biljetterna är placerade på parkett rad 2-11
Sista ansökningsdag är 2021-10-31
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ABBA The Show - 13 november Göransson Arena
Showen är unikt sammansatt. Med på scenen finns musiker från originalet ABBA –
bland annat Ulf Andersson på saxofon. Totalt 25 musiker och sångare sätter igång
festen – inklusive ´The London Symphonic Orchestra´-dirigenten Matthew Freeman.
En stjärndirigent som har uppträtt tillsammans med musikpersonligheter som Elvis
Costello, Robbie Williams och Sir Cliff Richard. Det sätter tonen för en oförglömlig
kväll för hela familjen.
Kostnaden är 345 kronor per person och skattepliktigt förmån 350 kronor per person.
Sista anmnälningsdag 2021-11-02

Royal Rock Fest - 18 december Göransson Arena
Vi presenterar Royal Rock Fest! En endagsfestival den 18 december. Uppträder
gör: The Hives, The Hellacopters, Graveyard, Royal Republic, Thundermother,
Bombus, MaidaVale och Horndal.
Royal Rock Fest är en festival som inte bara präglas av riktigt bra livemusik – men
också mycket bra mat och dryck! Käka gott, drick gott, lyssna på bra band… ja –
festivalerna är här igen!
Biljetterna är ståplatsbiljetter, dessa skicka till din registerade adress i bokningsystemet.
Kostnaden är 340 kronor per person och skattepliktigt förmån 355 kronor per person.
Sista anmälningsdag 2021-12-12

Molly Sandén - 18 februari 2022 Göransson Arena
Molly Sandén har haft en fantastisk start på året med en internationell
Oscars-succé och släpp av det redan masshyllade albumet ”DOM SKA VETA”.
Våren 2022 åker Molly ut på hennes mest omfattande turné hittills i karriären
”DOM SKA VETA ARENA TOUR”.
Biljetterna är placerade på parkett och kommer att skickas till din registerade
adress i bokningssystemet.
Kostnade är 240 kronor per person och skattepliktigt förmån 255 kronor per
person.
Sista anmälningsdag 2022-01-09
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Arena Kalaset - 30 april 2022 Göransson Arena
Välkommen till Arenakalaset – en inomhusfestival med några av Sveriges största artister.
Årets upplaga av Arenakalaset innehåller artister som Jill Johnson, Petra Marklund,
Hoffmaestro, Kaliffa och Stiftelsen. Det blir en helkväll med grymma artister, sköna låtar
och en härlig stämning!
Biljetterna är placerade på parkett och kommer att skickas till din registerade adress i bokningssystemet.
Kostnad är 395 kronor per person och skattepliktigt förmån 400 kronor per person.
Sista ansökningsdag 2022-02-27

Fler evenemang finns, gå in på Sociala Fondens hemsida för att kolla och boka!
Bra att veta!
Fonden har nu öppnat upp alla bokningar

Från och med 1 juni är det ordinarie avbokningsregler som gäller för svenska resmål.
Uppdatad 29/3-21 Se FAQ för mer information.
För utländska resmål fortlöper de tillfälliga avbokningsreglerna:
Med anledning av coronaviruset utgår ingen avbokningsavgift oavsett orsak eller när du avbokar.
Du kan alltså avboka utan avgift oavsett om det är på grund 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.
Observera att avbokning inte görs automatiskt.
Avbokning gör du via Mina Sidor eller avbokningsblankett.

Tack!
Jag vill rikta ett stort tack till alla
för uppvaktningen och presenterna
i samband med min pension.
Leif Orvestedt, PM4
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