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Agneta vann cykeln i LO-facken Grums populära tipspromenad, 
som gick av stapeln tillsammans med 96:ans GRILLFEST i Seg-
mons Folkets Park den 16 juni. 
Samtidigt firades också Grums Socialdemokratiska Arbetare-
kommun 100-årsjubileum 
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Ny kassör 
Hej! 

Jag tänkte att jag skulle 
presentera mej för dom 
som inte redan vet vem 
jag är. 

Jag heter Mikael Gård 
och har tagit över efter 
Carl-Erik Carlsson på 
96:an. 

Men där Carl-Erik hade 
en massa järn i elden, och ett finger med i det mesta, är jag enbart 
kassör. 

Det innebär att jag sköter kassan, bokföringen samt sitter med i sty-
relsen, i stora drag. 

Jag jobbar på barrlinjen i blekeri 2 mm, och gjort så i c:a 30 år. 

Jag kommer inte att sitta i baracken på några bestämda tider, men 
jag går ju alltid att nå på något sätt. 

Om jag är där är det bara ni tittar in och säjer hej, eller om ni har 
några frågor. 

Än har jag inte på något sätt blivit varm i kläderna, så Carl-Erik får 
samtal ifrån mej titt som tätt. 

Jag ska försöka att inte försätta 96:an i konkurs, och att hålla i era 
pengar på bästa sätt. 

Mikael 

96:ANS KULTUR & SOCIALA 

ARRANGEMANG 2013 

Vad har vi hittat på hittills i år?    

Rallypass, Skruvstad parken, 
Folk o Rock Segmon, Ishockey-

biljetter FBK, Gyllene Tider. 

Vad kommer i höst?  Vi skall försöka att få biljetter till någon julshow 

Det har ju blivit svårare att arrangera något tack vare de nya reglerna att man är tvungen att 
vara destinatär för att ta del av något. Har ni några förslag så kontakta gärna mej  

                        Kulturansvarig Bobby tel. 1335 
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STEWES 

SIDA   

 

 
 

Semestern är avslutad, nu finns endast ströda-
gar kvar att avverka. Vackert väder har som-
maren stoltserat med. 

Det känns ganska bra när man under semes-
tern kan ta dagarna som dom kommer. HD`n, 
fiske och blueseri har fått plats och utrymme, 
men när andra veckan av semestern var av-
verkad kom känslan om att fyra veckor till 
inte skulle vara fel…… 

På koncernnivå har det MBL-förhandlats och 
det ska väl sägas att vi är troligtvis inte färdi-
ga ännu. Det blir snart behov av att summera 
förhandlingsarbetet. 

På Gruvön MBL:as det också, chefer går i 
pension och då blir det för ledningen att jaga 
fram nya kandidater. För kollektivet verkar 
det dock som att det inte behövs fyllas på när 
det blir vakanser. Är övertygad om att de som 
har slutat eller uppnått pensionsålder utfört ett 
gott arbete och att det behövs nya arbetare för 
att ta hand om vakanserna. 

Hej medlemmar! 
Det har sagts att vi inte ska få lönebesked via 
post, mail är vad som företaget vill bruka. Nå-
got som en del har reagerat emot och frågan 
kommer att tas upp med företaget. Vi befin-
ner oss i papperstillverkningen och det borde 
vara självklart att lönebesked kommer på pap-
per via posten. 

Här bör en möjlighet finnas att välja att an-
tingen få sitt lönebesked via post skriftligen 
eller mail. 

Nu har Carl-Erik Carlsson lämnat över kas-
sörsansvaret till Mikael Gård och vice ordfö-
randeposten till Johan Andersson. 

Vi kan utan omsvep påstå att Carl Erik har 
gjort ett stort avtryck i det fackliga arbetet i 
mycket positiva termer.  

Vi tackar Carl Erik för alla goda insatser som 
gjorts under hans tid som förtroendevald. 

STORT TACK, Carl Erik! 

       Stewe Cato 

Pappers Förbundssekreterare Bengt Sjöholm besökte 
Gruvön den 6 augusti. Detta som ett led i medlemsdi-
alogen som Pappers genomför hos alla pappersav-
delningar. 
Frågor bl.a. om medlemmarna känner till våra försäk-
ringar och hur medlemmarna känner till vart och hur 
det kan sökas information ställdes av Bengt Sjöholm. 
Svaren visade att det fanns ganska god kännedom i 
ämnet och att informationskanalerna var självklara 
bland de tillfrågade. 
Bent Sjöholm emot tog åsikter angående fortsatta 
arbetet med försäkringar på förbundsnivå och detta 
noterades för att tas med i rapporten till förbundssty-
relsen. 

Besök från  

Pappers förbund 
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Ja, då har väl de flesta kommit igång efter årets semester. Det 
blev ju en riktig sommar i år, och vilken höst sen på det! 
Själv så hade vi en tidig semester och tog en rejäl tur på MC 
´n, till Paris å sen ner till Rivieran. Det var en mycket trevlig 
semesterresa med trevligt resesällskap. Det blev många nätter 
i tält och när man kommer hem så uppskattar man vardagen 
lite bättre när man får sova i sin egen ”binge”. Hoppas ni 
också haft en skön semester! 

Vardagen ja…. Vi ska ju jobba igen. Många av oss har haft semestervikarier på sitt jobb för att vi ska ha 
kunnat få semestern att fungera. Vad jag vet så har dessa vikarier skött sig med den äran. 3 st. olyckor har 
hänt under sommaren med frånvaro. Det är ordinarie personal som tyvärr råkat ut för dessa. Totalt så är 
det 7 st. sedan årets början när jag skriver det här (20130916). Trots att det hänt 7 st. olyckor så ser det 
bättre ut i år än ifjol. Det är en bra utveckling! Kanske är det så att folk tänker sig för lite extra innan något 
arbete ska utföras? Det är ju så att, tar man en liten stund till att tänka efter vad som ska göras så blir det 
säkrare! Exempel på funderingar som kan vara relevanta:                                                              

� Är det rätt avställt på ett säkert sätt?  

� Har vi gasmätare med oss?  

� Har jag rätt kläder till detta arbete? Har vi de rätta verktygen? Det kan ju vara Ex klassat!                                   

� Har du kontaktat operatörerna?  

� Har du själv hängt på ett lås?  

Ja det finns fler frågor men detta är några som man måste ställa sig!                                                                                     

Det finns ju frågor som även operatörerna måste ställa sig!  

� Ta inga genvägar!  

� Har jag rätt kläder vid avställning?   

� Arbetar vi på ett säkert sätt kring maskinerna?  

� Är du säker på att det är gasfritt?  

� Har du gasmätaren med?  

� Är gasmasken med om man misstänker gasutsläpp? 

Alla så jobbar vi ju i en industri som innehåller alla möjliga farligheter som tänkas kan!  Det får bara inte 
hända något som resulterar i allvarliga olyckor! Tänk att få varm lut eller syra över sig……. Komma i 
kläm mellan valsar eller annat…. Få i sig giftig gas….. Gå in i ett utrymme där det inte finns syre…. Få 
ström igenom sig….. Ramla ner från höjd…. Bli påkörd av ett fordon….. Nåt ramlar ner på dig som någon 
annan slarvat med att städa bort…. 

Det finns många exempel på vad som bara inte får ske! 

Men jobbar vi metodiskt och tänker efter före så har vi eliminerat många risker i vårt jobb! 

Det är ju meningen att man ska komma hem hel och oskadad varje dag ända fram till pensionen. Sen så 
ska ju arbetet vara sådant utformat så att man kan och orkar jobba ända fram till pensionen också. Pen-
sionsåldern har ju höjts (jodå!) och man pratar på ytterligare höjning. Det måste ju vara bättre att vi kan 
jobba fram till vi blir 65 år. Det är inte så många inom industrin som grejar det! 

Ha nu en bra höst och se till att höststoppet ”lirar” lugnt. 

AHSO Morgan Jakobsson. 

 SHSO 
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Har jag rätt kläder till detta arbete? Har vi de rätta verktygen? Det kan ju vara Ex klassat!                                                      

                           PÅ GRUVÖN HAR VI: 

SHSO  
(samordnande huvudskyddsom-
bud)  1 
 

HSO  
(huvudskyddsombud)   
 7  
 

SKO  
(skydds– och kontaktombud) 
 59 
 

STÖTTA DEM I DERAS 

ARBETE MED ATT FÖR-

BÄTTRA VÅR ARBETS-

MILJÖ SÅ ATT DU KOM-

MER HEM FRISK OCH 

HEL. 

Arbetsmiljöverket tvingas prioritera hårdare 
 

Arbetsmiljöverket har effektiviserat sitt arbete och klarar trots tidigare nedskärningar 
sitt uppdrag. Men för att möta morgondagens utmaningar måste anslagen ökas, 
skriver de till regeringen. 

När regeringen inför 2007 beslutade att sänka 
det årliga anslaget till Arbetsmiljöverket med 
150 miljoner kronor under tre år hade myndig-
heten 389 inspektörer. I dag är de nere på 251. 

Besparingarna var en del av de kraftiga åtgär-
der för minskad byråkrati som regeringen tidi-
gare aviserat att de ville genomföra. Myndighe-
terna skulle tvingas jobba mer modernt och 
effektivt. 

Men de har också tvingats prioritera hårdare 
mellan uppgifterna. 

– Den obligatoriska tillsynen, som till exempel 
skyddsombudsstopp, där har vi högsta priori-
tet. Men anonyma anmälningar som kommer in 
eller om skyddsombud ber om vårt stöd – den 
biten kan vi tvingas prioritera ner. Vi har inte 
den där flexibiliteten till att kunna ställa om 
utan vi måste prioritera ner vissa saker. 

I Arbetsmiljöverkets senaste budgetunderlag, 
som varje år skickas till regeringen, skriver 
myndigheten att de behöver en ökning av sitt 
anslag för att möta morgondagens utmaningar. 
Om det inte sker kommer andelen företag som 
inspekteras fortsätta att minska, stöd och råd 
till företag kommer minska och verksamheten 
kommer allt mer att handla om akutåtgärder 
riktade mot små företag med hög risk. Den fö-
rebyggande verksamheten kommer att minska 
och myndigheten blir mer reaktiv, skriver de i 
sitt budgetunderlag.  

Arbetsmiljöverket får rapporter från fackförbun-
den om att deras skyddsombud upplever att 
inspektörerna är svårare att nå och att de säl-
lan har tid att komma ut när skyddsombuden 
har behov av stöd.   

Källa:   MARIE EDHOLM 

Dagens Arbete  
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BESÖK BESÖK BESÖK DENDENDEN 12  12  12 AUGUSTIAUGUSTIAUGUSTI 2013 2013 2013   

Lars Mejern Larsson, fackligt politiskt ansvarig Socialdemokraterna i Värmland, och Patrik 
Roselin, LO centralt besökte Gruvön. 

Företagshälsan och dess verksamhet diskuterades och sjuksyster Pelle bidrog med informa-
tion om de olika delarna som i sin helhet är företagshälsan. 

Patrik och Lars ställde intresserat frågor om verksamheten bl.a.  frågades vilka fördelar det 
är med en inbyggd företagshälsa, svaret blev att närheten, öppna kontakter och bra tillgäng-
lighet är det som upplevs som viktiga fördelar. 

Rehab och PIA var något som med stort intresse samtalades. 

Efter besöket på hälsan fick brukschefen möjligheten att också samtala med Lars och Patrik. 
Där var det frågor kring arbetsmarknad, energi och skogsindustri som var viktiga punkter.  

Besöket avslutades med lunch. 

Stewe Cato 

Premiebefrielseförsäkring 

När du är sjukskriven tar Premiebefrielseförsäkringen över arbetsgivarens inbetal-

ning till din tjänstepension, Avtalspension SAF-LO.  

Bra att veta! När du anmäler till sjukförsäkringen (AGS) eller arbetsskadeförsäkringen 

(TFA) anmäler du samtidigt till Premiebefrielseförsäkring. 

När gäller försäkringen? 

För att försäkringen ska betala din pensionspremie i din arbetsgivares ställe ska du ha 

något av följande: sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, 

arbetsskadelivränta 
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Studier 
Tfn. studieorganisatör  1485 

Studieansvariga i  

sektionerna: 

• Sektionsordförande 

• Sören Johannesson 

• Christina Svensson 

Efter en mycket perfekt sommar så är vi åter i 
full gång med verksamheten. Det är många 
trådar att hålla i nu när Carl-Erik har slutat 
och vi som är i Röda Baracken lär oss alltef-
tersom. Tur är nog att han finns kvar i närom-
rådet för frågor och konsultation, inte minst 
för vår nye kassör, som håller på och lär upp 
sig. 

I september-oktober körde vi medlemsutbild-
ning, den här gången halvdagar. Någon tycker 
säkert att det var ynkligt med bara halva da-
gar, men visst är det väl så att er fritid är värd 
att vara rädd om också. För just denna om-
gång så upplevde vi från 96:an att den infor-
mation vi ville ut med skulle rymmas inom 
fyra timmar. De som kom tyckte det var gans-
ka lagom med halvdag, inte minst med tanke 
på det fina vädret. Då hann man ju även vara 
ute i solen och gotta sig en stund på eftermid-
dagen.  

I vår blir det troligen heldag igen, en mycket 
mycket intressant föreläsare är på gång, han 
vill nog säkert använda en stor del av efter-
middagen. Missa inte detta, affischer och in-
formation kommer på nätet och anslagstavlor. 
Datum är inte spikade ännu, men troligtvis 
blir det i mars-april.  

Nu i november kommer avdelningsstyrelsen 
samt HSO att delta i en utbildning, ”Alla kan 
göra något” . I övrigt utbildar sig våra SKO-
ombud och förtroendevalda enligt plan och 
utifrån det uppdrag de har. Många har varit 

med länge och då kan det vara läge för en re-
petition. Glädjande är att vi nu också får in 
lite yngre nya förmågor inemellan och då blir 
det fart på pluggandet igen.  

Hela utbudet av kurser för förtroendevalda 
och SKO-ombud finns på Pappers sida på nä-
tet, under ”Kalendarium”. Alla kursanmäl-
ningar ska ske genom avdelningens studieor-
ganisatör, dvs. mig.  

Våra försäkringsinformatörer har varit på sin 
årliga vidareutbildning och finns tillgängliga 
ute på avdelningarna för dina frågor och fun-
deringar.  

ABF var längesen vi slog ett slag för. Jag ki-
kar på deras hemsida och läser om hur man 
drar igång en cirkel - minst tre deltagare, man 
kan få hjälp med material och planering och 
det finns vissa regler man måste uppfylla för 
att få ekonomiskt stöd. Och glöm inte - deltar 
du i en cirkel hos ABF så ersätter 96:an kurs-
kostnaden (ej material) efter genomförd kurs 
där du deltagit till minst 75%. Hela ABF:s 
kursutbud och all annan info finns på hemsi-
dan (http://www.abf.se/varmlands_lan/varmland) 

Nästa gång vi hörs här i Kvartingen så står ju-
len för dörren, tiden går fort, minsann. Och 
som tidigare år så är vi väl självklart ute i god 
tid med alla klappar, inte sant? Det betyder att 
det är dags att börja med det nu, alltså …  

Hoppsan, då! 

CS 

 

LO erbjuder utbildningar på nätet för dig 
som är medlem i facket eller förtroende-
vald, främst korta självstudiekurser om 
facket och arbetsrätt. Grundtanken är själv-
studier. Finns på LO:s sajt lo.se/
natutbildning 
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Och så försöker jag att installera mig i Röda Ba-
racken. Carl-Erik har ju gått i pension i augusti så 
jag försöker att sätta mig i hans arbetsuppgifter 
här i baracken, det är mycket att hålla ordning på 
som är nytt för mig. 

Projekten har börjat rulla i gång. 

Tommy Olsson går dagtid på projektet ”Pulp 
2015”, ombyggnad av kokaren. 

Nu har medlemsutbildningarna dragit i gång vi 
provar att köra halvdag så får vi se hur det går. 

Har varit på en MBL-förhandling om organisation 
på tjänstemannasidan, hur det ser ut med pensio-
nering och tillsättning av tjänster på den sidan. 

Det har varit ett verksamhetsmöte på barr-sidan. 

Huvudskyddsombuden har varit på studiebesök på 
Sterisol i Vadstena och på BT Toyota  i Mjölby, 
först och främst för att se hur man arbetsmiljöar-
betet bedrivs. 

Snart börjar vi köra ner fabriken för stoppet vecka 
45 så tänk på din och andras säkerhet 

Ha en trevlig och bra höst  

Johan HSO sulfaten 
 

SEKTION LOGISTIK 

Hejsan!  

Nu är det snart höstmörkret över oss, men gläd-
jande är ju vädret, som i sommar har varit alldeles 
lysande! 

Alla semestervikarier har nu lämnat logistik och 
de har gjort ett bra jättejobb. En tillsvidareanställ-
ning har tillsatts (ingen inlärningsperiod behövs 

SEKTION SULFAT 

Hej på er! 

Vart tog sommaren vägen, 
jag var tvungen att skrapa 
is av moppesadeln imorse, 
3 minus. Pellettsen värmde 
bra i går i alla fall. Jag in-
formerade min sambo för 

några dagar sen att leverans skulle ske, hon glöm-
de flytta bilen så dom lämpade av allt ute på ga-
tan. Så det vra bara att ta en säck i taget, slit o 
släp, som om man inte hade tillräckligt ändå.  

Veckan som gått har det varit verksamhetsplane-
ring med LO-facken i Grums, jag blev som van-
ligt ansvarig för våra traditionella verksamheter, 
det är grillfesten, medverkan på äggpromenaden 
och vårat populära barnlotteri. Hur många tänker 
på att det är ganska många paket att slå in ca 800 
st.? Men ok, barnen blir glada i alla fall.  

Vi har även haft planering med 96:an i Väners-
borg långt ute i skogen, vi arbetade fram en verk-
samhetsplan sedan ska den fastställas av ett med-
lemsmöte, sen kör vi.  

En del tid åtgår i projektet ”Pulp 2015”, det är 
meningen att det blir mer hårdkörning under hös-
ten. Säg till direkt om ni blir hindrade av utrust-
ning, ställningar eller annat! Tommy Olsson är 
vårt skyddsombud i projektet.  

Annat inom skydd som är på G är uppmärkning 
av rotventiler, det är ventiler som ska säkerställa 
att vi kan stänga av olika kemikalier vid källan. 
Dom ska vara klart utmärkta med stor skylt, enkel 
text, så inga förväxlingar ska ske. Det kommer 
även att utarbetas en pärm med kort så att vem 
som helst ska klara av att stänga av på ett säkert 
sätt.  

En del personal omflyttningar är på gång just idag 
(vardagsrationalisering), kommer in mer på detta i 
nästa nummer. 

Ken 

Hej alla sulfatare 

Åter på arbetsplatsen efter en fin semester början 
var ju inte så varm men sista veckan och framåt 
har det ju varit strålande väder, så i år kan ju ing-
en klaga på att dom inte har haft sol på sin semes-
ter. Nu har väl alla hunnit laddat batterierna inför 
vintern? 

Jag har varit på handledarkonferens på Långhol-
men, ett gammalt fängelse. Intressant. 
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 Men däremot så tycker jag att arbetsuppgi 

SEKTION PRODUKTION 

Efter den fina sommaren drar det ihop 
sig till höst..... Vad har hänt i sommar? 

Vi har kämpat oss igenom en mycket hård sommar-
period med mycket dubbelskift + avbrutna semest-
rar. Det är tur att vi har så lojala medarbetare som 
ställer upp! 

Vi hoppas att ledningen tar tag i detta .Vi har haft 
väldigt mycket sjukdomar ?.....Kan det bero att vi 
är lite med folk? Cheferna måste engagera sig mer 
och ta ett större ansvar, för det är många som inte 
mår så bra som det är nu. Inför hösten så är det me-
ningen att vi skall få: 

4 st. utbildningsvikarier på pappersbruket +2 st. på 
pm 6 ?......... 

Vi har äntligen tillsatt hjälprullare på pm-1 e-laget! 

Det fins en tjänst ute nu, linjespecialist på pm-4 c-
lag. 

Vi skall tillsätta en grupp som tittar på löner på 
pappersbruket + pm-6 i höst. 

Vecka 45 har vi ett pannstopp tänk på skydd och 
säkerhet! 

Vi eftersöker en valberedare till sektionen. Har ni 
förslag så hör av er till mig. 

                                                  BOBBY 
  
HSO PRODUKTION 
Hej på er!  

Nu är det dags att skriva några ord till vår kära 
facktidning ”Kvartingen” igen. Vi kan börja med 
att prata lite om vädret under sommaren 2013…och 
jag kan bara säga ”toppen”- den bästa sommaren 
som vi haft på länge i Värmland. Men den tiden är 
förbi, hösten är här både på gott och ont men ”la 
vida” måste gå vidare. Alla har vi våra ljusa och 
mörka tider i livet. En del människor har det bra 
och andra har det mindre bra. Ser man det i samhäl-
let, så ser man att de svagare tyvärr har blivit ännu 
svagare.  

Under sommaren har det hänt en del incidenter, 
men inte så allvarliga. Vi har haft väldigt bra ersät-
tare, semestervikarier, under sommaren. Sen har vi 
haft en del händelser då folk har blivit sjukskrivna 
eller liknande. Vår personalsituation i pappersbru-
ket är väldigt sårbar. Det räcker med att en eller två 
blir sjukskrivna, för att ställa till med övertid eller 
dubbelskift. Detta är tyvärr inte bra för säkerheten.  

här) och vi hälsar den anställde varmt välkom-
men till Logistik.  

Truckar är fortfarande ett problem. Urbränning, 
för små behållare för kylarvatten. Man får fylla 
på ofta och locket till behållaren sitter inte heller 
på ett bra ställe, så det blir besvärligt. De gamla 
lastartruckarna är ofta på verkstad, så nu väntar 
vi på de nya, som ska komma v.45-v.46. Vi får 
passa på att tacka grabbarna på truckverkstaden 
för det arbete de lägger ner så att vi kan sköta 
vårt.  

    Anders 

SEKTION LAB. 

Ombyggnaden fortsätter enligt plan för på lab. 
Det blir en del olägenheter, det är väl så att man 
får ta det onda med det goda. Allt blir inte klart 
bums, det har man förstått, men bit för bit så för-
bättras arbetsmiljön. Gott så. 

Efter sommaren kan konstateras att maken till 
snurrig planering för semestervikarierna har säl-
lan skådats. De har bytt skiftlag hejvilt, och så 
blir det ju förstås eftersom det beviljats semestrar 
för ordinarie personal som inte riktigt stämmer 
med perioderna. Dessutom har vi ju flera som 
inte jobbar full tid, där ska det också fyllas upp. 
Så på det hela taget så har man nog gjort sitt bäs-
ta för att tillgodose de flesta önskemål. Ersätt-
ningar för olägenheten i vikariernas omflyttning-
ar ska nu ha reglerats så att allt är rätt.  

Glädjande är att vi har ett nytt skyddsombud på 
gång på avdelningen, det känns bra att vi börjar 
fylla på lite, ju fler vi är desto bättre kommer allt 
att fungera. Tidigare hade vi ett skyddsombud per 
skiftlag, men detta gick i stöpet vid de personal-
neddragningar som gjorts i flera omgångar senas-
te tiden. Numera har vi kollektivanställda två st. 
på treskift och (snart) två st. på tvåskift.  

CS    
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Med vänlig hälsning 

Juan Martinez, HSO P-bruket 

Arbete pågår utifrån handlingsplanerna från 
skydds- och säkerhetsenkäten i P-bruket (18 
punkter).  

Nytt koncept med grundutbildning för operatörer 
ska provas under några veckor på Bruket.  

Om arbetstidslagen (11-timmarsregeln) 

Arbetstidslagen innehåller regler om hur mycket 
en arbetstagare får arbeta per dygn, vecka och år. 
Den tar upp jourtid och beredskap, rätten till ras-
ter och pauser och vad som gäller för nattvila. 
Exempelvis ska alla arbetstagare ha ledigt minst 
11 timmar i följd under varje period om 24 tim-
mar. Det kallas för dygnsvila. 

I princip gäller arbetstidslagen för allt arbete i 
Sverige. Det finns undantag. ett viktigt undantag 
är att bestämmelsen i 12 § arbetstidslagen, som 
säger att en arbetsgivare ska lämna besked till 
arbetstagare om ändringar i arbetstidens förlägg-
ning minst två veckor i förväg, inte gäller vid 
utstationering. 

Vissa branscher har speciella arbetstider och 
egna bestämmelser. Det gäller bland annat för 
flygpersonal inom civilflyget, vägtransportarbete 
och vid internationell järnvägstrafik.  

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollek-
tivavtal. Kollektivavtalet kan då antingen ersätta 
hela lagen eller delar av den. 

Arbetsmiljöverket kontrollerar att lagen följs 

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstidslagen 
och kan tillåta undantag från vissa av lagens reg-
ler. Om du upplever att din arbetsgivare bryter 
mot bestämmelserna i arbetstidslagen kan du 
vända dig direkt till Arbetsmiljöverket. 

Är arbetstiden är reglerad genom kollektivavtal 
har Arbetsmiljöverket inte tillsyn. Då kommer 
arbetsgivare- och arbetstagarorganisationen själ-
va överens om vilka undantag som får göras. 

(Källa: www.av.se) 

Arbetsmiljöförbättringar i pappersbruket: 
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HSO NS - FLUTING 
Fram till den 18 september har vi haft 1 olycks-
fall med frånvaro, 6 olycksfall utan frånvaro, 20 
tillbud och 20 riskobservationer. 
Det är ju bra att vi inte har haft fler olyckor med 
frånvaro. 
Jag hoppas att vi fortsätter så och tänker på sä-
kerheten först och främst.  
Vi kan säkert bli ännu bättre på att rapportera 
både tillbud och riskobservationer. 
Nu står vi lite inför en generationsväxling när det 
gäller våra skyddsombud. Lennart Holländare 
har slutat, Torbjörn Karlsson vill också sluta nu 
till årsskiftet. Vi behöver också någon mer på NS 
efter att Göran Liljestrand så tragiskt gick bort. 
Det som är lite positivt är att Stefan Holländare 
har tackat ja till att bli skyddsombud. Han kom-
mer att väljas in i slutet på året. Vi har också Ca-
rina Olsson och Peter Mogren som är ganska nya 
som skyddsombud. 
Skiftlagsträffar med bara salslaget kommer att 
dra igång nu under hösten. Där hoppas jag att vi 
tar tillfället i akt och lyfter fram våra synpunkter. 
Om vi tycker att något inte fungerar bra, diskute-
ra det och försök hitta en lösning. Ni kanske 
tycker att allt fungerar bra, då kan man säga det 
också. 
Vi får väl se men man kan ju alltid hoppas att det 
blir bättre. 

Leif J 
 

 
SEKTION UNDERHÅLL 
Hej! 

Ja, nu har vi kommit tillbaka 
efter en solig semester och 
hösten har kommit till oss så 
nu går många av oss och vän-
tar på årets älgjakt, som star-
tar den 14 oktober.  

Jag skall berätta vad som hänt i vår sektion under 
sensommaren och höstkanten. Det är roligt att 
det har anställts yngre medarbetare på under-
hållsavdelningen. Företaget har också aviserat att 
de inte vill anställa där det har slutat folk, det 
gäller 5,5 tjänster på underhållsavdelningen. En 
så kallad vardagsrationalisering. Vi har olika 
uppfattning av vad som kommer att hända på de 
avdelningar som det gäller. Det har också förts 
en diskussion om hur vi ska kunna vandra i löne-
skalan och vi har pratat om att sätta oss och titta 

på kriterier vad man ska göra och vad man ska 
kunna för vi har ju bra med kompetens i vårt 
yrke.  

Hoppas på en fin och mild höst   

Ha det .Sören 

HSO UNDERHÅLL 
Hej! 

Efter en kanonsommar så rullar vi på in i hösten, 
som varit lika fin den, på sitt vis! 

Vad har hänt som är matnyttigt och bra för oss?? 
3 saker från en studieresa har jag att medla vida-
re till er! 

Våra HSO (jag var inte med) har varit och hälsat 
på BT Toyota i Mjölby på studiebesök och fick 
se en annorlunda strategi som vi inte har här (än). 
När man är iväg på studieresa så vill och skall 
man referera tillbaka vad man tagit del av, inget 
konstigt med det. Det som blev lite knivigt denna 
gång, var att jag inte var med på resan och Mor-
gan Jacobsson hade förhinder att delta på nästa 
samverkansmöte, och som hans ersättare så blev 
det min uppgift att återkopplade det till gruppen. 
Vad var det som va bra, då?? 

1: En ”räddningsstation” hade de tagit fram som 
de kallade ”släckar´n” Detta var en modul som 
innehöll: 2st Släckare, första hjälpen material, 
flaska att skölja ögonen mm. Det fina med den 
var att den va väl synlig där den stod, och det 
fanns nyttiga hjälpmedel ifall olyckan skulle 
dyka upp! Plus att den var flyttbar och alla visste 
var den stod! Här ser jag en stor potential att ha 
nåt liknande på Gruvön, och jag är inte ensam 
om det! Vi tog beslut i AU, efter att detta lagts 
fram på samverkansmötet, att vi på underhåll 
SKALL ta fram en prototyp som vi kan använda 
här på bruket. Tänk bara på olika projekt som vi 
har eller på stora stopp etc, att kunna använda 
den på bästa möjliga sätt. Ta som ex på plan 2 
där de allra flesta är och jobbar just då, där har vi 
en sådan ”räddningsstation” och alla som jobbar 
vet var den rätta utrustningen finns tillgänglig 
snabbt! 

2: Det andra positiva från studiebesöket som var 
en lokal mitt i lokalen som de kallade ”Dojon” 
som bekant betyder lokal på japanska (Toyota). 
Där utbildade man samtliga anställda i det vi kal-
lar BAM och inte som här, där ”bara 
”skyddsombud, arbetsledare och chefer skall gå” 
och detta gjordes med ca 1 ½ års mellanrum. Det 
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som skildes också var att, om olyckan väl är 
framme så samlas samtliga anställda på av-
delningen och diskuterar igenom vad som 
hänt etc. Här har vi mycket att lära utav, då 
menar jag naturligtvis att vi träffas och pra-
tar igenom händelsen om olyckan är fram-
me, samt påminner oss själva hur vi jobbar 
och bedömer risker, attityder, etc  etc… På 
så vis kan och blir vi bättre på att förebygga 
olyckor, det är jag säker på!! 

3: Detta var sensorer med varningslampa 
som varnade när någon/något kom innanför 
ett visst område. Denna typ av varning såg 
jag som en tillgång i P-bruket och magasi-
nen, till att börja med. Christian Persson var 
med på samverkansmötet och tog till sig det-
ta på rätt sätt. Och vad jag hört så har Anita 
Sjölander önskat att få införskaffat 3st i P-
Bruket!  Riktigt kul när det blir napp på bra 
grejer och att vi alla vill ha det så bra det 
bara går på vår arbetsplats! Detta kallar jag 
bra förankring i organisationen, på en lyckad 
studieresa ☺ 

Stefan ”Lill Charlie” Johansson åker inom 
kort iväg på försäkringsrådgivning ”up to 
date” Så är det några funderingar framöver 
ang. försäkringar så har han lite mer ”kött på 
benen”. 

Gasvarnare har vi börjat köpa in på olika 
avdelningar, men än är vi långt ifrån färdigt 
mål, men en bit på väg är vi och det är bättre 
än inget!! Kolla på din avd hur många som 
köpts in och hur många det är tänkt att köpas 
in och vilka som skall ha! 

Utbildning i tunga lyft har genomförts för 
några som haft behov av det i det dagliga 

arbetet. 

På våra medlemsutbildningar så är det näst 
intill ingen från dag/underhåll där, VAR-
FÖR?? Kan vi allt redan? Löser vi allt när vi 
jobbar och frågar varandra? Helt ointressant 
teman på utbildningsdagarna? Kom med för-
slag om vad som kan bli bättre, för sämre 
uppslutning kan det nästan inte bli, tyvärr… 

 

STOPPET: V:45 så har vi storstopp igen och 
många nya ansikten att hälsa på. Tänk på 
DIN säkerhet och varna andra om du upp-
täcker fara. Bryt & Lås är det som gäller, 
ALLTID! Skriv i PIA kan jag bara uppmana 
er att göra, för det kan vi alla på Gruvön bli 
bättre på. Men innan stoppet så ska jag åka 
iväg och jaga älg å ”ladda” batterierna ☺. 
Ha en fantastisk höst och var rädda om er! 

 Pär Edqvist HSO Underhåll 
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Från Åstorpsvägen till........ 
Skatorna hoppar omkring, slåss om nåt som för mänskliga ögat inte finns, men slåss gör dom. 
Detta är ett skådespel som bevittnas från min altan då och då vilket påminner om politiken som 
förs just nu. Det är valtider nästa år och då gäller det att gräva upp all gammal skit, för nåt kan 
ju vara användbart. 

Framåt kan vi ju hoppas att de strävanden som görs inte är förgäves på olika områden. Läraren i 
skolan måste få mer tid för att undervisa eleverna, städerskan måste få mer tid att klara av sitt 
jobb, lastbilsföraren måste få möjligheten till paus, de som jobbar skift i olika former måste få 
tid för återhämtning och framför allt alla medmänniskor måste få mer tid att leva och finnas till. 

Det skapas budgetar för det mesta som sker idag och detta tyder ju på att pengarna är mer och 
mer intressanta. 

Avkastningen på satsade pengar får allt större betydelse och aktiviteter som innebär att samhäl-
let mår bra sätts under lupp när lågkonjunktur anas i horisonten. 

Den positiva känsla som kulturarbetarna bidrar med är många som ger sitt bifall till. Allt ifrån 
utställningar till konsert och teater tillåter oss att ta klivet in i helt nya världar. 

Värdet av kulturarbetarnas insatser är ibland inte möjligt att sätta pengar på men den välgärning 
som upplevelser av detta slag ger för ett välmående samhälle bör ha plats i våra kommuners 
budgetplanering. 

Skatorna fortsätter sitt värv och frågan är vart är vi på väg……….. 

Stewe Cato 
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Agneta Eriksson vann cykeln, som var första pris i tipspromenaden.  

GRILLFEST GRILLFEST GRILLFEST GRILLFEST     
i Segmon i Segmon i Segmon i Segmon     
16 juni16 juni16 juni16 juni    

-FACKEN I GRUMS 

Saknar högskoleutbildning -  
får inte företräde till återanställning 

En tidigare anställd mekaniker vid ett pappersbruk har inte ansetts ha företrädesrätt 
till återanställning som operatör då han saknat högskoleutbildning. Arbetsdomstolen 
anser kravet på högskoleutbildning vara relevant även vid tidsbegränsade anställ-
ningar då dessa är rekryteringsbas för tillsvidareanställningar.  
 
Dan Holke, LO-TCO Rättsskydd: ”Domen är naturligtvis en besvikelse för oss som 
arbetar för ett bra anställningsskydd. Den innebär att lagen om anställningsskydd 
urholkas ytterligare.  
Men domstolen slår i alla fall fast i samma dom att det inte är tillåtet att ställa upp 
krav på utbildning om det sker i syfte att kringgå företrädesrätten. ” 

 

Källa: LO_TCO Rättsskydd (www.fackjuridik.com) 
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Nya skylten på plats … till slut …  

Hur mycket ersättning får invandrare i etableringsreformen? 
Det cirkulerar en text på nätet om hur 
mycket ersättning invandrare får i eta-
bleringsreformen. Här nedan finns påstå-
endena, och fakta i målet från Arbets-

marknadsdepartementet. 
Påståendet lyder som följer: 
-  ”Sedan etableringsreformen trädde i kraft får en nyan-
länd arbetslös invandrarmamma med tre barn följande 
bidrag varje månad. 
6 510 kr i etableringsersättning 
4 500 kr i etableringstillägg 
4 500 kr i bostadsbidrag 
3 754 kr i barnbidrag 
2 546 kr i underhållsstöd 
= 21 810 kr i månaden skattefritt. 
Utöver detta har invandraren rätt till: 
259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning 
12 000 kr i skattefri SFI-bonus. 
Invandraren kan själv välja i vilken takt föräldrapengen 
ska betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs. 
Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandra-
ren vägrar att ta ett erbjudet jobb.” 

Kort samlat svar: 
 
Beräkningen baseras på en icke-existerande familj som 
har konstruerats enkom för att maximera påstådda bidrag 
per person i familjen. Den innefattar bidrag som är omöj-
liga att kombinera med varandra, som är delvis beräknade 
på felaktigt sätt och i något fall bara osannolika. Några av 
bidragen är inga rättigheter, utan förutsätter en motpresta-
tion. För andra måste man ha verkliga kostnader som är 
högre än bidraget. För att få bidragen enligt exemplet 
måste den ensamstående mamman plugga svenska och 
delta i arbetsmarknadsinsatser på heltid. 
  

Den verkliga bidragsnivån för en nyanländ familj enligt 
exemplet är på samma nivå som riksnormen för försörj-
ningsstöd för en motsvarande svensk familj. 
 
Källa: www.motargument.se 
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Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut strax före 

jul och har Du material som du vill bidra med i tidning-

en så är Du välkommen med det till Röda Baracken se-

nast den 15/11 

 

Du måste kanske gissa, men en bra ledtråd är 
om de skriker åt samma barn. 
/Sebastian, 8 år 
 

5. VAD HAR DIN MAMMA OCH PAPPA GEMEN-
SAMT? 
------------------------------------- 
Ingen av dem vill ha fler barn. 
/Kicki, 8 år 
 

6. VAD GÖR DE FLESTA PERSONER PÅ EN 
TRÄFF? 
------------------------------------- 
På den första träffen ljuger de bara för varandra, 
och det brukar vanligtvis få dem så intresserade 
att det blir en andra träff. 
/Ola, 10 år 
 

7. NÄR ÄR DET OKEJ ATT KYSSA NÅGON? 
------------------------------ 
Det är aldrig okej att kyssa en pojke, de bara 
dreglar över en. Det är därför jag slutade. 
/Jeanette, 10 år 
 

Du bör inte kyssa en flicka om du inte har nog 
med pengar för att köpa henne en ring, och en 
videoapparat, för hon vill ha videofilmer från 
bröllopet. 
/Oskar, 10 år 
 

8. HUR SKULLE VÄRLDEN VARA ANNORLUNDA 
OM MAN INTE GIFTE SIG? 
-------------------------------------------- ----------- 
Det skulle finnas en väldig massa barn att förkla-
ra, eller hur? 
/Andreas, 9 år 
 

9. HUR SKULLE DU FÅTT DITT ÄKTENSKAP ATT 
FUNGERA? 
--------------------------------------------- 
Säga att hon var vacker, även om hon såg ut 
som en lastbil. 
/Rick, 10 

1.ÄR DET BÄTTRE ATT VARA SINGEL ELLER 
VARA GIFT? 
------------------------------------------- 
Det är bättre för tjejer att vara singel än vad det 
är för killar. Killar behöver någon som plockar 
upp efter dem. 
/Anna, 9 år 
 

Jag får huvudvärk då jag tänker på sånt. Jag är 
bara ett barn. Jag behöver inte sånt krångel. 
/Adam, 7 år 
 

2. HUR BESTÄMMER MAN SIG FÖR VEM MAN 
SKA GIFTA SIG MED? 
-------------------------------------------- ------ 
Du måste hitta någon som tycker om samma 
saker. Om du till exempel tycker om sport, ska 
hon tycka om att du tycker om sport, och ge dig 
chips under tiden. 
/Emil, 10 år 
 

Ingen bestämmer sig förrän de växt upp. Gud 
har bestämt det långt innan, och tid nog inser du 
vem du får dras med i resten av livet. 
/Helena, 10 år 
 

3. NÄR ÄR DEN RÄTTA ÅLDERN ATT GIFTA SIG? 
------------------------------------ 
Ingen ålder är bra att gifta sig vid. Du måste 
vara en idiot för att gifta dig. 
/Fredrik, 6 år 
 

När du är 84, för när du är så gammal jobbar du 
inte mer, och man kan ligga i sovrummet och 
älska varandra hela dagen. 
/Carola, 8 år 
 
När jag är färdig med förskolan ska jag hitta en 
fru. 
/Martin, 5 år 
 

4. HUR KAN EN FRÄMLING SE OM TVÅ PERSO-
NER ÄR GIFTA MED VARANDRA? 
-------------------------------------------- ---------- 
Gifta ser ofta lyckliga ut när de pratar med andra 
människor. 
/Elin, 8 år 


