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Kjelles krönika – 28 maj - 2022  
 

Hej igen! 

 

Peos krönika 

Nya ordförande Peo kommer så småningom att ta över denna krönika, men 

tillsvidare lägger jag in lite nyheter. 

 

Händelser vecka 21. 

 

Medlemskap i Pappers 

Nu kan du enkelt söka medlemskap i Pappers via Papperstreans hemsida. 

Antingen går du in under "Vill du bli medlem i Pappers avd 3 Karskär" och söker 

via webben eller 

kontaktar du Tarja på Pappers expedition så hjälper hon dig. 

 

 

Central förhandling gällande regler om ersättning vid skiftövergångar, § 5 

Pappers avd 3 lyfte tidigare en fråga gällande ersättning vid skiftövergångar i en 

tvisteförhandling. 

Lokal tvisteförhandling mellan företaget BK och Pappers avdelning 3 avslutades i 

oenighet den 19 april. 

Därefter begärde Pappers avd.3 central förhandling angående betalning vid 

skiftbyte enligt allmänna anställningsvillkor för en av våra medlemmar. 

 

Industriarbetsgivarna har nu mottagit Svenska 

Pappersindustriarbetareförbundets begäran om central förhandling. 

Vi får avvakta och se när det sker och utfallet utav denna centrala förhandling. 

 

Pappers begär att medlemmen ska erhålla skiftbytesersättning, allmänt 

skadestånd till medlem, avdelning 3 och förbund. 

  

 

Ref AU 
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Jag har varit på mitt sista Ref-AU-möte på huvudkontoret i Solna.  

Ref-AU står för fackliga referensgruppens arbetsutskott. Tänkte kort förklara hur 

det fungerar. 

  

Fackliga referensgruppen för BillerudKorsnäs (BK) är ett forum för beslut och 

information till och från arbetstagarledamöterna i koncernstyrelsen. 

Referensgruppens uppgift är att förbereda och diskutera den gemensamma 

verksamheten i koncernstyrelsen. 

Gruppens möten planeras in i anslutning till koncernstyrelsemötena. 

 

Referensgruppen består av tre fackliga representanter från varje bruk och är 

fördelat på två från Pappers och en från PTK, ordförande och samordnande 

huvudskyddsombud från Pappers och en ordförande från tjänstemannafacken. 

Vid årsmötet för referensgruppen väljs det in representanter från varje 

bruk/enhet, dvs. Gävle, Frövi/Rockhammar, Gruvön, Skärblacka, Karlsborg och 

Solnakontoret. 

 

Pappers-3an har under året representerats av Kjell Olsson och Peter Karlsson. 

Ersättare har varit Peo Olsson och Erik Kernehed. 

From maj i år ersätter Peo mig och Emma Magnusson går in som Peos ersättare, 

annars inga förändringar. 

 

I fackliga referensgruppen väljs även ett arbetsutskott (Ref-AU), 

Ref-AU består av en facklig representant från alla bruk, fördelat tre från Pappers 

och två från PTK. 

Under året har jag varit ledamot i Ref-AU som fackliga representant från Gävle 

bruk. 

Ref-AU:s uppgift är att förbereda och planera referensgruppens möten och delta 

i förhandlingar i koncernövergripande frågor med BK. 

Här är det viktigt att vi är med och kan lämna förslag och vara med påverka innan 

beslut tas. 

Peter Karlsson ersätter mig i Ref AU from nu och kan fortsätta bevaka våra frågor 

i Solna. 



 

 General 

 

Veckan som gick genomfördes tre MBL-förhandlingar gällande Inköp, Innovation 

och Commercial. 

 

Vi lyfter även andra viktiga frågor med Företaget som diskuteras på bruken. 

Just nu är bland annat trivsel och bonusfrågan uppe för diskussion. 

 

Vårens skyddsombudsträffar  

Genomfördes i veckan för alla skyddsombud fördelat under två dagar vid Hotell 

Winn i Gävle. 

Peo Olsson och Erik Kernehed höll i dessa träffar på ett föredömligt sätt. 

Förutom info från dessa två herrar informerade studieansvarige Sandra 

Johansson om studier och Emma Magnusson om Ung-eventet UNG2022. 

 

Inbjudna föredragare denna gång var Anna Lindqvist från Solnakontoret 

(Manager Occupational Health & Safety) 

Anna pratade sig varm om säkerheten på arbetsplatsen, hon är övertygad om att 

har vi en bra säkerhetskultur får vi bättre resultat gällande produktion och 

sjukskrivningsantal. Anna ville även ha skyddsombudens åsikter om vad som är 

viktigt i deras säkerhetsarbete och skyddsombuden presenterade många bra 

åsikter som Anna har sammanställt.  

 

Camilla Andersson kom från Folksam och gick igenom fördelarna med olika typer 

av våra försäkringar och att spara till pension. 

  

Fabrikschef Pierre Aggarwal började med en kort prestation om sig själv och hans 

karriär. Därefter redovisade han lite om företagets framtid och kommande 

investeringar. Han fick frågor/åsikter från skyddsombuden bla. gällande trivsel, 

möjligheter att ta ut ledigheter och antalet anställda på dom olika avdelningarna, 

 

Sammanfattningsvis två riktigt bra dagar.  

 

Trevlig helg! Sköt om er och ha de! // Kjelle  

 


