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Peo tar över Kjells krönika – 22 augusti - 2022  
 

Hej på er! 

Nu är det dags för Peo att ta över Kjelles krönika. 

Jag vill tacka för den här tiden och önska er en fortsatt bra tid 

framöver. 

Vill också önska Peo lycka till med fortsatta arbetet som ordförande 

och skribent på 3ans hemsida och i Karskäringen. 

// Kjell O 

 

Nu framöver kommer jag, Peo ta över denna sida. 

Den här veckan skriver jag lite om verksamheten och inför kommande val. 

 

Verksamheten 

Vi har haft två MBL förra veckan, först en gällande chefstillsättning vid 

massabruket och en gällande chefstillsättning vid Underhåll. 

Återkommer med mer info om detta. Den här veckan har vi en träff med 

Företaget gällande hur u-tid för 2023 ska hanteras. Vi har även månads och 

reguljär förhandling med Göranssons och BK. Dessutom ett driftrådsmöte 

med Swedpaper, så nu smyger verksamheten igång på riktigt igen. 

 

Valet 2022! 

Den 11 september är det dags att gå och rösta (om man inte väljer att 

poströsta innan) 

 

Pappers krav på politiken. 

Det ska gå att leva ett bra liv i Sverige, oavsett var du bor. Det ska finnas 

jobb, framkomliga vägar och en välfärd som håller måttet. 

Medlemmarna i Pappers bidrar till att Sverige är ett framgångsrikt 

exportland. När det går bra för oss, går det bra för Sverige. 

Vi jobbar tidiga morgnar, sena kvällar och nätter. Helger och röda dagar. Vårt 

arbete bidrar till att statskassan växer. 

Givetvis måste skattepengarna åter investeras där vi finns. 

Ett gott liv på landsbygden kräver en fungerande välfärd, investeringar i 
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infrastruktur och satsningar på jobb och företag inom industrin och 

skogsnäringen. 

 

Fackförbundet Pappers kommer alltid stå på medlemmarnas sida och kräva 

mer av politiken.  

Därför är detta Pappers tre viktigaste politiska krav: 

 

1. Höj sjukförsäkringen, höj a-kassan och höj pensionerna. Om du blir sjuk, 

företaget varslar eller pensionen närmar sig så ska du ha en ekonomisk 

trygghet. Därför kräver vi att ersättningsnivåerna i våra trygghets system 

höjs och följer löneutvecklingen. 

Pensionen ska ge minst 70 % och a-kassan och sjukförsäkringen minst 80 % 

av en industriarbetarlön. 

 

2. Garantera barnomsorg på obekväm arbetstid De flesta av 

medlemmarna i Pappers arbetar i skift. Trots att tillverkningen inte tar paus 

på kvällar, nätter och helger så är Sveriges kommuner inte skyldiga att 

erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. För att det ska gå att kombinera 

familjeliv och arbete kräver vi att kommunerna garanterar barnomsorg på 

obekväm arbetstid. 

 

3. Inför ett reseavdrag för de som inte har tillgång till kollektivtrafik På 

många håll i landet finns inget alternativ till bilen för att ta sig till arbetet – 

särskilt inte för den som jobbar skift och bor utanför en större stad. Bilen 

behövs också för att göra ärenden eller ta sig till fritidsaktiviteter. Eftersom vi 

bidrar till kollektivtrafik vi sällan kan använda bör vi kompenseras genom ett 

rättvist reseavdrag 

 

 

Vad betyder det med en stark a-kassa och sjukförsäkring? 

Vad har du för erfarenheter av nedskärningarna i sjukförsäkringen? Vad 

händer med a-kassa och sjukförsäkring om Moderaterna får makten? 

Ledarskribent Peter Gustavsson på Aftonbladet har skrivit lite om 

kommande val.  
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Vad händer med tryggheten om Ulf Kristersson blir statsminister? 

Ja en sak som Kristersson sagt är att han vill sänka a-kassan igen, han går till 

val på att försämra a-kassan. 

 

För ex. en pappersindustriarbetare med en månadslön på 33 000 kronor 

skulle det innebära upp till 7 000 kronor mindre i månaden. 

 

Under pandemin och nuvarande regering förbättrades a-kassan för att 

stärka den ekonomiska tryggheten under krisen. 

S har lovat att permanenta de förstärkningarna. 

 

Kristersson var minister 2011–14. Det mest bestående intrycket från den 

tiden var hans arbete för att kasta ut människor ur sjukförsäkringen. 

Om Moderaterna får chansen igen återupptar de sina attacker mot 

löntagarnas trygghet vid sjukdom. 

Svårt sjuka människor ska finansiera skattesänkningarna, genom ytterligare 

karensdagar, sänkta ersättningsnivåer och utförsäkringar. 

 

SD inget att hålla i handen 

Sverigedemokraterna påstår ofta att de står på löntagarnas sida, men 

verkligheten talar ett annat språk. 

Jimmie Åkesson har medgivit att nivån på a-kassan är en förhandlingsfråga 

med Moderaterna och partiet har själva i riksdagen röstat för att kasta ut 

folk från sjukförsäkringen. 

Moderaterna lindar in det i vackra ord om ”arbetslinjen”. Men bakom 

retoriken ligger den gamla högeridén att försvaga människors trygghet för 

att tvinga dem att ta jobb till lägre löner. Det finns fler än Ulf Kristersson som 

tjänar på en moderat valseger. 

 

Men du gör det knappast! Kom ihåg det! 

 

Pappers avd 3 // Sköt om er och ha de. 

 

// Peo  


