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Nr.1 

2016 

FULL FART PÅ PRODUKTIONEN 
...men av annorlunda slag, här snurras det fram biffar i en 
maskin som tar hand om 60 kilo köttfärs på 3 timmar! 
Vi har gjort ett besök i vår personalmatsal, där det är full 
aktivitet för att förse oss med välsmakande lunchmat och 
annat smått och gott. 

ÄGGPROMENAD 
 

Långfredagen, start från kl. 10 
 

(se annons i GV-nytt) 
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Kvartingen 
Nr. 1 - 2016 

Nu har Christina tvingat mej att skriva något intressant i Kvar-
tingen igen. 

I och med att inget intressant och världsomvändande har hänt så 
får jag väl hitta på litegrann. 

Året har gått bra rent ekonomiskt och vi har ett bra resultat även 
2015. 

Årsbokslutet är klart och även reviderat av våra nyutbildade revi-
sorer. 

Vi har börjat med en ny gruppförsäkring från och med 1 januari, 
som kommer att ta en stor del av nästa års budget. Utan höjd må-
nadsavgift!! 

Leif kommer väl att dra en del om detta på kommande medlems-
utbildningar, samt kanske någon blänkare på hemsida/kvarting. 

Sitter ju också med i kulturgruppen där vi har några nyheter för 
året, det blir nog lite info om det också. 

Ur fiskesynpunkt har ismetet varit bra i år med fantastiska isar för 
både skridsko- och sparkåkare. 

Men nu drar det sig mot vår och dagarna börjar bli ljusare. Så nu 
börjar snart grillsäsongen och andra roliga saker. 

Mikael, Kassör 
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STEWES 

SIDA   

Hej medlemmar! 

 

Den tid på året då det förväntas snö, 
kyla och snålblåst befinner vi oss i och 
väderleken håller vad den lovar, men 
regn hade inte undertecknad önskat. Nå-
väl inte mycket att göra åt helt enkelt 
bara att gilla läget och klä sig efter vä-
derlekens status. En ihop fällbar spark-
stötting inköptes för att vinterfisket 
skulle ta fart efter Jul och Nyår. Spark-
stöttingen kom till användning och un-
dertecknad hoppas på god fortsättning.  
Efter allt helgfirande är det nu åter till 
vardagen som rullar igång så sakta. 
Samtalen kring tidigare aktiviteter med 
återblickar har vidtagits för att återta 
framtidssamtalen. Styrelsen tar, efter att 
avdelningsstyrelsens möten avklarats, en 
tur på brukets olika delar, när tid finnes. 
Att mycket av samtalen handlar om för-
projektet och framtiden är väl inget som 
överraskar. Förprojektet ”Next” flyter på 
enligt plan och våra Pappers-

representanter hänger på, deltar vid mö-
ten och lyfter frågeställningar. Det bör-
jar bli dåligt med tid för våra Pappers 
representanter att delta, ett behov finns 
för de som är skiftgående att kunna 
växla över till dagtid för att kunna delta 
till fullo i projektarbetet. 
 

Det koncernfackliga arbetet fortsätter 
med MBL-förhandlingar som tidigare. 
Det är fortfarande en god stämning de 
fackliga representanterna emellan.  
Referensgruppen samtalar och planerar 
nu för kommande verksamhet, bland an-
nat med tanke på vad som eventuellt 
händer på centrala parters löneförhand-
lingar. Vi glömmer ju inte den senaste 
händelsen, då centrala parter inte kunde 
enas och konsekvenserna som blev där 
utav. 
Lokala avtalsförhandlingar har inte ännu 
tagit fart, centrala parter är långt ifrån 
klara med varandra. Frågan är när cen-
trala parter kommer fram till ett resultat, 
då vet  vi mer…. 
Om läget blir så att de centrala förhand-
lingarna inte kommer till någon lösning 
så kommer vi in i ett läge där styrelsen 
har att organisera aktiviteter som åläggs 
oss utav förbundet. 
I vardagen ställs vi ibland inför situat-
ioner där vi måste välja väg. Oftast spe-
lar ekonomiska ställningstagande i första 
ledet, detta är det alltid någon annan 
som tjänar på.  
Din hälsa bör vara det viktigaste, eller 
hur? 

                              Stewe Cato 
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SHSO 

SAMORDNANDE HUVUDSKYDDSOMBUD 

I höstas, när jag skrev sista inlägget i kvartingen innan 
de bytte höften på mig, så skrev jag bl.a. om den kom-
mande telefonin. Jag skrev om hur vi jobbat och vilka 
telefoner som vi provat och vad vi skulle få. Så långt 
allt väl. Men…. detta har inte blivit bra! Det är krångel 
med både telefoner, systemet och själva antennsyste-
met. Det har gjorts ett antal kompletteringar med antennsystemet, så vad man nu vet, så ska 
själva mottagningen vara bra över hela Gruvön. Mätningar har gjorts flera gånger. Arbete 
pågår nu i två grupperingar. En med själva telefonin i stort och en grupp med ensamarbetes 
telefonerna. Vi på Gruvön har en uppfattning om att det ligger något eller några fel i själva 
systemet. Abonnenten kan inte nås….. Detta har nog många råkat ut för. Här finns det för-
modligen två fel. Helt sonika att man inte blir framkopplad, eller som man också sett, att sig-
nalen inte ringer upp så man hör inte att det är ett samtal på ingång. Sen så kan man se att 
man missat samtal! Konstigt! Om man ringer på snabbnummer så kan det bli abonnenten 
kan inte nås… Ringer man då via mobilnummer istället så kommer man fram till samma te-
lefon! Detta kom man på då några upptäckte att om man ringde på sin privata telefon så kom 
man fram. Förklara det??? Vi får se vart det landar. Men vi har även problem med själva te-
lefonerna. Om man ringer upp någon till ett mobilnummer så blir det en svag uppringning-
ston i Cat B100 och ingen alls ibland i många RugGear 300. Helt plötsligs så svarar den man 
ringt till. Dåligt ljud, den uppringde hör dåligt , ja det krånglar… När vi provade dessa tele-
foner så var det gamla telefonsystemet igång. Inget krångel med ljud då eller andra olater. 
Det verkar som systemet även här påverkar, men det vet vi inte. Kvalitetsproblem som man 
inte kunde förutse har vi också. Av 60st inköpta RugGear så har 10-12st pajat. 1st har blivit 
överkörd av truck. Gick fortfarande att ringa på! Men tillmosad och förstörd skärm. Tyvärr 
ett allvarligare fel finns också i ”Ensamarbetesfunktionen” i RugGear 300. När skärmen 
slocknat så fungerar inte ”Mandown-funktionen”! Larmknappen fungerar dock. Här väntar 
vi på en programuppdatering från leverantörer som fick reda på problemet först från oss. De 
provade på flera telefoner hos sig och såg att vi hade rätt. Ett problem ytterligare är att vi inte 
har en bra positionering med det systemet. Det är här den andra gruppen kommer in. Ett 
första möte om detta var den 10/2. Så ni som har ensamarbete får verkligen tänka till hur ni 
har kontakt med andra och att ni tillsammans med arbetsledaren ser till så att ni kan jobba 
säkert! Kanske ni inte ska vara själva i en del arbetsmoment? 

Mycket telefoni nu…. Projektet med Next Generation pågår också för fullt! Här har vi kom-
mit igång och det är väl nu det egentligen börjar ta riktig fart för de Skyddsombud som blivit 
uttagna att delta. Vi träffs 1-2 gånger i månaden och informerar varandra, förutom de dagliga 
kontakterna. Lite längre fram så kan nog ett antal operatörer och fler Skyddsombud bli invol-
verade. Men de tas då in när det behövs. 

Det blir en fulltecknad vår! Sen så är det ju kommande årsmöte i vår. Många Skydds-
ombud till val. Kom å gör er röst hörd när det blir dags! 

Jobba säkert! Morgan ”James” Jakobsson. 

MORGAN JAKOBSSON 

TFN. 41515 
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Nya utbildningsdagar stundar. Det ges nu tre till-
fällen under våren där ni kan välja vilken dag 
som passar bäst. Tanken var att det skulle bli 
även en fjärde dag, men det visade sig att det 
blev kollisioner med stoppveckan och det var få 
som kunde delta från 96:an den dagen, så den 
fick vi ställa in. De datum som nu är aktuella är 

30/3 5/4 13/4 

Vi ser fram emot att det blir många som vill 
delta även denna gång. Innehållet för dagen blir, 
som tidigare, information om lokala och centrala 
avtalsförhandlingar, ett pass om våra försäkring-
ar och eventuella nyheter där, arbetsmiljö, inte 
helt otippat blir det mycket om det nya förpro-
jektet. Nu i vår blir det även en del om våra av-
tal, särskilt om allmänna anställningsvillkor och 
frågor som dyker upp om det. Det ska också fin-
nas tid för diskussioner , det är viktigt att vi tar 
tillfället i akt och använder möjligheten till det.  

Vid första kurstillfället så hålls även 96:ans års-
möte i samma lokal på kvällen. Eftersom det är 
övernominerat till ordförandeposten så kan det 
bli ett snabbt möte om många önskar att valet 
ska ske på annan tid och plats. Så kan begäras 
om man tycker att det är viktigt att alla som öns-
kar ska kunna vara med och välja, det är ju trots 
allt en hel del som jobbar just då. Då får man be-
sluta hur valet ska ske och sen får man utlysa ett 
nytt årsmöte där valresultatet fastställs och mötet 
återupptas. Eller så kan det bli som det oftast 
brukar vara - att vi genomför de val som ska gö-
ras och sen är allt klart. Har du funderingar kring 
detta så finns proceduren att läsa om i våra stad-

gar, de finns att få i Röda Baracken eller att läsa 
på nätet.  

Under våren så är det några av våra skyddsom-
bud som vidareutbildas genom att delta i Pappers 
miljökurs i Göteborg. Efter vad jag hört hittills 
(efter steg 1) så är de  mycket nöjda med kursen, 
inte minst möjligheten att träffa skyddsombud 
från andra bruk och utbyta erfarenheter. Vi har 
också ett antal skyddsombud och HSO som kom-
mer att delta i Pappers utbildning angående den 
nya AFS:en om Organisatorisk och social arbets-
miljö, ett angeläget ämne som vi behöver arbeta 
mer och mer med i dessa dagar.  

Nytt för i år är att om någon av våra förtroende-
valda och skyddsombud vill delta i arbetsmiljö-
kurser som inte är i Pappers regi så måste man 
söka ersättning från AFA för att bekosta kursen. 
Det är vi som i samverkan med arbetsgivaren ska 
skicka in anmälan och ansökan om ersättning, 
arbetsgivaren ska betala och sen få tillbaka peng-
arna.  Tidigare fanns motsvarande pengar öron-
märkta för våra arbetsmiljöutbildningar och vi 
kunde anmäla direkt till Runöskolan, men nu blir 
det andra bullar, alltså. Det blir bra om vi får till 
det här på ett smidigt sätt, så det inte blir att vi 
tappar kompetens på grund av krångliga regel-
verk och byråkrati. Detta gäller för vår del vida-
reutbildningar för HSO, rehab, kemiska hälsoris-
ker, utredningskurs och några till. En inte helt 
enkel anmälningsprocedur, det var väl ganska 
onödigt att knövvla till det så här, Svenskt Nä-
ringsliv, LO och PTK… 

CS 

Studier  
Tfn. studieorganisatör  41485 
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HSO  
MASSATILLVERKNING 

Hej alla sulfatare 

 

Nu är julen slut och vi har gått 
in på det nya året 2016 men det 
tar väl ett tag att ändra 15 till 16 som det brukar. 
Jag hoppas att alla har laddat batterierna så att 
man klarar av att jobba fram till semestern. Åren 
börjar gå fortare ju äldre man blir.  

Vi har varit på Arbetsmiljödagen för Massatill-
verkningen/Renseri och Lövlinjen 

Där vi gick igenom Social och organisatorisk ar-
betsmiljö, hur den ser ut på vår arbetsplats. Sedan 
gick vi igenom handlingsplaner i arbetsmiljö för 
2016. 

Barr har börjat med rörmärkningen enligt nya fö-
reskriften i kemiska arbetsmiljörisker. 

Vi har även skickat in kontaktoperatörtvisten 
(som vi och företaget inte var överens om) till 
central förhandling. Då blir det Pappers förbund 
som får fortsätta med förhandlingen. 

Vi har varit på Arbetsmiljöseminarium för kon-
cernen och lyssnat hur dom andra bruken har det i 
Billerud Korsnäs. 

Vi har också varit på verksamhetsmöte Löv/
Renseri och verksamhetsmöte för Barrsidan 

Vi har några skyddsombud med i Next Generation 
Projektet   

Det var allt för denna gång.  

Med vänlig hälsning // Johan 

 

SEKTION LOGISTIK 

Hejsan! 

Nu är vi på väg mot vå-
ren och påsken som några 
av oss väntat på en tid, 
boll-letning i skogen är 
ett och mc är annat som 
står på schemat nu.  

Torrare väder innebär tyvärr att transportvägarna 
inom bruket är fulla av sand och bildar rökmoln 
som gör arbetsmiljön svår. Infarter till magasin 
drar ju med sig massa sand in och blir ett stort 
problem, det blir som ett dis i magasinen. Vi får 
hoppas att Transport har bemanning och tid så att 
området inom bruket blir sopat, för sandröken är 
nog ett problem för många.  

Tyvärr har en medarbetare råkat ut för halkolycka 
och blir troligtvis borta ett antal månader, vikarie 

SEKTION  
MASSATILLVERKNING 

Hej alla på massatillverkningen. 

Då har vi klarat av både Jul och 
Nyåret, hoppas ni har haft det 
bra under slutet av året 2015 och 
nu när vi går in i 2016 med nya 

utmaningar på dom olika avdelningarna. Som jag 
har förstått så är det några som har kvar hälsosamta-
len.  

Lite info från sektionerna: 

Lut o Ånga går bra, här är det några som håller på 
med utbildningar. 

Lövlinjen kör på som vanligt. Vi får hälsa Stefan 
Nilsson välkommen som nytillsatt som driftverk-
mästare efter Thomas Kronberg. Stefan kommer 
närmast från Lövlinjen som operatör. Även så får vi 
tacka Thomas Kronberg efter en massa år på bruket. 
Han har på egen begäran valt att sluta sin anställning 
på Gruvön. 

Renseri går bra, men det är många som håller på 
med utbildningar pga. Nya vikarier samt några som 
har fått dom utannonserade tjänsterna på avdelning-
en. Michael Söderqvist har fått tjänsten som drift-
verkmästare renseri efter Jan Lidbeck, som ska gå i 
pension. Michael kommer närmast från underhåll 
som serviceledare för Mek. barr inom sektion PS 
fiber 

Barr/NS är det en del utbildningar kvar samt 2 st. 
operatörer som håller på med rörmärkning. Proces-
sen går bra efter försättningarna runt Impin, skadan 
som ska åtgärdas under v.16 (RS-stoppet). Under 
2015 så blev det en del rekord, sammanlagt 11 st. 
Mycket bra gjort. Vi får hälsa Jan Johansson väl-
kommen som driftverkmästare på massatillverkning 
Barr/NS Oblekt, han kommer närmast från Skog-
hall. Så har Johnni Kiviluoto fått tjänsten driftverk-
mästare Barr/Ns Blekt. Johnni kommer närmast 
ifrån tjänsten som operatör SK2. 

Glöm inte att planera in våra medlemsutbildningar  
30/3  5/4  13/4  19/4 

Vid skrivande stund så är vi på väg in i ett RS-stopp, 
och efter det stundar en underbar vår/sommar. Var 
rädda om er innanför och utanför grindarna. 

Ha det så bra 

Sektionsordförande massatillverkningen 

Peter 
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söks. Nu när vi äntligen haft en bemanning som 
varit bra, våra två vikarier har fått förlängt, en till 
mitten av april och en till sista maj och de åter-
kommer sedan för sommarjobb. Att de inte är 
kvar hela tiden beror på regelverket inom anställ-
ningsformerna.  

Våra problem med dan-trucken 439 har tyvärr 
fortsatt då en maskindel gått sönder och reservde-
len inte fanns utan måste tillverkas. Detta är ju 
ingenting som pojkarna på truckverkstan kan las-
tas för. Dragare som man varit och tittat på 
(Kalmar) är det fortfarande inget klart om vad det 
blir, men det behövs nog ett beslut ganska snart 
för dragare 476 är i ganska dåligt skick. Nya 
truckkameror skulle nog samtidigt varit nya truck
-datorer, många gånger så låser sig systemet, vil-
ket innebär ingen kontakt finns mellan dator och 
kamera. Sen stänger man ner datorn och startar 
om men får ändå inte nån ordning på det. IT är i 
skrivande stund involverade och försöker hitta 
felen.  

Lastuppdrag på helger är fortfarande ett problem 
(magasinen fulla, trångt, innebär dubbelhantering 
av rullar o skador, dålig arbetsmiljö helt enkelt) 
det måste finnas uppdrag så att lastning räcker 
hela helgen. Sedan förra stoppet (trimning av ma-
skiner) upplevs platsen i magasinen vara ännu 
mera begränsad.  Det skrivs mer i PIA inom av-
delningen och det är positivt, hoppas den trenden 
håller i sig och att vi ser att det är ett värdefullt 
verktyg att ha för vår egen och andras skydd och 
säkerhet.  

Olja och glykolvatten ska finnas i ett skåp i gara-
get vid sjömagasinet. Detta skåp ligger på en pall 
i garaget sen nån månad och på nåt sätt ska det ta 
sig upp på väggen, men hur verkar vara lite svå-
rare.  

Något att tänka på är att det är val av ordförande i  
avd 96 den 30/ 3 i Gruvan, (f.d. Folkets hus) kl. 
18:00. DIN RÖST KAN VARA AVGÖRANDE 
SÅ GÅ OCH RÖSTA! 

GLAD PÅSK     /  Anders. B  hso /ordf. 

SEKTION LAB. 

I en hast så blev även lab inblandat i Next Generat-
ion-projektet, eller förprojektet ska man väl säga. 
Och det är väl givet att det ska finnas ett lab. vid 
den nya maskinen, konstigt vore det väl annars? 
Vårt deltagande i projektarbetet kommer att bli som 
så att jag deltar som HSO och att även ett av våra 
skyddsombud är med. Allt är helt i sin linda nu, det 
är massor av uppgifter som ska fångas in, vilka 
kvalitéer ska köras och vilken provning krävs, vad 
behövs det för utrustning, utrymme, kostnader, med 
mera. Det ska bli otroligt spännande att delta och 
vara med och kanske påverka om/när det behövs.  

Snart drar det ihop sig till avtalsförhandlingar lo-
kalt och vi har så smått diskuterat lönesättningen på 
lab. Som det ser ut nu så finns det endast små möj-
ligheter till att vi ska kunna växla mellan olika ar-
betsuppgifter på lab. och därigenom kunna öka vår 
kompetens. Enda möjligheten som ges är att lära 
sig både skiftlaborantsjobbet och speciallaborants-
jobbet, detta är för närvarande föga attraktivt ef-
tersom det inte märks i plånboken. Måhända finns 
en viss ljusning i den frågan, vi får se vad som hän-
der i de lokala förhandlingarna, när det tar fart.  

Glad Påsk! 

                                      CS   

 

 

SEKTION PAPPERSTILLVERKNING 

Hej Igen! 

Nu var det dags att skriva i Kvartingen för första 
gången detta år. Och vad har hänt sen senast?…
Den Organisatoriska och sociala arbetsmiljö-

undersökningen på PM 6 är klar och sammanställd 
(mer om detta i en annan artikel). Resultaten var 
intressanta men inte förvånande, så nu sitter vi i 
samtal med ledningen för att utarbeta en plan så att 
arbetsplatsen förhoppningsvis ska bli både trevlig, 
rolig och bättre ur ett arbetsmiljö perspektiv . 

På pappersbruket har organisationsförflyttningarna 
genomförts och den nya organisationen har börjat 
gälla. Jag och Patrik (HSO) Nilsson har tillsam-
mans med ledningen för P-bruket gjort en konse-
kvens/Riskanalys på omorganisationen våren 2015 
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återstår att se.  

Vi går mot ett Vårstopp V.16 med vad allt det 
innebär, Jag kommer att finnas här på dagtid un-
der stoppet.  

Ring gärna eller maila om ni har funderingar. 
HSO Papperstillverkningen  
Patrik Nilsson 

0555-41039 

patrik.a.nilsson@billerudkorsnas.com  

 

HSO NS - FLUTING 

Under 2015 så hade vi 23 
olycksfall på Flutingen. Två 
olycksfall med frånvaro och 21 
utan frånvaro. Jämför vi med 
2014 så hade vi då 21 olycksfall, 4 olycksfall 
med frånvaro, och 17 utan frånvaro.  

Vi hade alltså 2 olycksfall med frånvaro mindre 
under 2015 jämfört med 2014, så jag hoppas att 
vi kan fortsätta den utvecklingen med att minska 
olycksfallen i framtiden. 

Det kommer en ny föreskrift som träder i kraft 
den 31 mars som heter organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 

Vi känner att arbetsmiljön och arbetsbelastning-
en har blivit lite väl ansträngd hos oss på Fluting-
en. Det här började eskalera efter Press Harder 
och RM projektet. Mycket problem, ingen visste 
riktigt vad som skulle göras, samt att tiden för 
inkörning inte fanns. Kunderna väntade på rullar 
så det kvittade hur de såg ut i början, det skulle 
levereras.  

Utifrån det här så har vi genomfört en undersök-
ning om hur personalen upplever sin situation 
när det gäller arbetsmiljön i stort. Vi hade 18 st. 
frågor i en enkät som alla skiftlagen fick svara 
på. Här kommer en liten analys av undersökning-
en på Flutingbruket. 

Undersökningen handlade om Organisatorisk och 
Social arbetsmiljö, för att kartlägga hur persona-
len upplever sin arbetssituation, förhållande till 
arbetskamrater samt förhållandet till ledningen 
för PM 6. 

Här kommer en liten analys av resultatet, en mer 
djupgående sammanställning kommer att redovi-
sas på skiftlagsträffar under våren som vi kom-
mer att ha tillsammans med ledningen. 

Arbetsbelastningen på flutingbruket var av varie-

som skulle ha uppföljning under jan-feb 2016. 
Denna har p.g.a. uppenbara skäl skjutits upp till 
efter sommaren.  

Vad har hänt fackligt då ...jag har varit på Miljö-
utb. i Göteborg 3 dagar och manglat arbetsmiljö-
lagen och även den nya AFS:en ang. organisato-
risk och social arbetsmiljö, vilket har varit nyt-
tigt. Det är intressant att veta vilka befogenheter 
man han som skyddsombud och att arbetsmiljö-
lagen är en lag som man kan använda sig mer av 
i sitt fackliga arbete. 

Jag har även lämnat in en löneframställan för sal/
Hylskapa/Omrullningen samt truckföraren-sal nu 
när linjespecialisten försvann och ersattes med 
komptenspoolen. Så nu väntar vi på besked från 
ledningen om det kan bli någon ökning/ändring 
av lönesystemet. 

Glöm nu inte bort att komma på årsmötet den 
30/3 kl. 18:00 i Folkets Hus (Gruvan) och rösta 
fram er kandidat till ordförandeposten i Avd 96. 
De nominerade till posten är Stewe Cato, jag 
själv (Bo Knöös) samt Johnny Widstrand.  

Så tills nästa gång… 

Ta vara på er  

Knöös 

HSO  
PAPPERSTILLVERKNING 

Hej på er. Då är organisationen 
satt på P-Bruket. Det kan ju 
tyckas att det är onödigt osv. den 
stora anledningen var för att få 

till en stabilitet på Mälderiet (holländeriet). Vad 
händer annars då?? Det förprojekteras en hel del 
i KM7 projektet på fabriken, vi har fått in opera-
törer i diverse sittningar kring förprojektet, vilket 
är mycket positivt. 

Det har rapporterats flitigt i PIA, vilket är bra, 
men jag tror vi kan bli mycket bättre på det. Jag 
vill även pusha för användandet av skyddsutrust-
ning, vi har faktiskt en SKYLDIGHET att an-
vända detta, dvs. handskar, stövlar, kläder, fall-
skydd, keps/ hjälm osv. Vi alla måste bli bättre 
på detta! Det är ju allt som oftast i de situationer 
då ”man ska bara”, som tyvärr saker händer om 
man glömmer eller missar att använda skyddsut-
rustning. 

Jag då, jo tack det är bra. Har diverse Arbetsmil-
jöutbildningar på agendan i olika omgångar, 
även ihop med andra skyddsombud och HSO: er 
på Gruvön. Vi är ju också inne i en avtalsför-
handling, som kan bli spännande frampå. Frågan 
är om det är risk för strejk eller inte i April, det 
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rat slag, rent generellt kan man säga att arbetsbe-
lastningen är mycket högre på Salslaget än på 
Pappersmaskinen, men även där finns variation-
er. Vilka befogenheter samt om man har tydliga 
och gemensamma arbetssätt verkar vara bra till 
mycket bra. Förhållandet till arbetskamraterna 
och samarbete, stöd och respekt verkade fungera 
mycket bra, även om man kan se viss oro på 
några håll. Däremot kan man se att förtroendet 
för ledningen när det gäller motsättningar, ly-
hördhet, beslutsfattande och uppföljningar är 
mycket dåligt, enligt enkäten. Om man tittar på 
hur ledningen stödjer och respekterar arbetsta-
garna så är resultatet 50/50, hälften tycker det 
fungerar bra, hälften tycker att de inte får någon 
hjälp alls. Vi kommer att göra en uppföljning 
och köra enkäten en gång till under hösten för att 
se hur personalen upplever sin situation då. 

/ Leif 

SEKTION UNDERHÅLL 

Hej på er. 

Jag tänkte berätta vad som kom 
fram när vi var på en diskuss-
ion med företaget om löner. 
Företaget sade att man går på Performance Ma-
nagement, det vill säga att det är de mjuka delar-
na. För i lokalavtalet finns det inte något regel-
verk om den kompetens man skall ha för att lyf-
tas i lönestegen. Thomas har pratat att vi skall 
sätta oss och ta fram idéer om vad vi skall kunna 
för olika lönegrader och det hoppas jag kommer 
i gång så fort som möjligt.  

NU har det varit  nominerings möte för AVD 96 
till olika poster i styrelsen Nu är det bara för oss 
alla och gå och rösta på de kandidater som vi vill 
ha i styrelsen för Pappers AVD 96 den 30 mars 

när det är årsmöte. Det är ni som bestämmer 
vilka det blir. 

Snart är det dags för vårstoppet och då hoppas 
jag att det blir bra väder med värme och att det 
inte händer några olyckor för våra medarbetare. 

Sören.  

HSO UNDERHÅLL 

Hej mina vänner. 

Nu har jag bokat in våra 
skyddsträffar, 4 st. som vi har 
varje år. Mycket handlar nu 
om Next generation, vi är 
många som är delaktiga i detta för projekt. Vi 
har även haft vår skyddsdag för Underhåll.  

Vi måste bli Bättre på att skriva i PIA 

Programkontoret: 

Som det ser ut nu jobbar vi med förslagen som 
vi fått in. Vi har delat upp förslagen på oss, 
Christian Vidal, Helena Andersson, Stefan Jo-
hansson, Anna Gundberg. Som det är nu har vi 
bokat in ett första möte med samtliga aktivitets-
ansvariga för att stämma av hur deras aktivitets-
planer ser ut just nu. 

Nu är det snart vårstopp och vi kommer vara 
många på vår fabrik. Det jag kan säga är att vi 
ska vara rädda om oss och använda vår skydds-
utrustning och hjälpa varann med detta. Alla 
nära och kära vill att vi ska komma hem och 
vara hela och oskadda -  så var rädda om er! 
Tänk på Din säkerhet och varna andra om du 
upptäcker fara. Bryt & Lås är det som gäller 
ALLTID!  

Stefan HSO Underhåll 
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Ny föreskrift ställer krav på hur man förlägger arbetstiden 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) säger att arbetsgivarna 
måste förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. 

Föreskriften ger fem exempel på riskabel arbetstidsförläggning: 

1. Skiftarbete 

2. Nattarbete 

3. Delade arbetspass 
4. Övertid i stor omfattning 

5. Långa arbetspass 

6. Förväntningar att vara ständigt nåbar, som en följd av att anställda  
    får stora möjligheter att jobba på olika tider och platser 

 

”Hur du arbetar skift när du är 30 påverkar din hälsa när du blir 60+” 

 

När anställda själva får välja arbetstider blir schemat ibland hälsofarligt. Chefen har ett ansvar för att hindra människor från 
att ”tokjobba”. Det säger Göran Kecklund, forskare som i 25 år ägnat sig åt hur man förlägger arbetstid så att det minimerar 
hälsorisker. 

Göran Kecklund arbetar på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och har länge samarbetat med Torbjörn 
Åkerstedt, som är Sveriges främste forskare när det gäller sömn och arbetsmiljö. Och det är just sömnen, och bristen på 
sömn, såväl kvalitet som mängd, som är den stora frågan när det gäller arbetstid på nätter, tidiga morgnar och kvällar. 

Sätt gränser för det önskbara 

Arbetstidens förläggning är ett av tre problemområden i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social ar-
betsmiljö. Göran Kecklund gläder sig åt att föreskriften nu tydligt gör den här frågan till en arbetsmiljöfråga, som arbetsgi-
varna har ett ansvar för. 

– Det är alltför många, både arbetsgivare och fack, som hittills inte har sett arbetstidens förläggning som något som har med 
arbetsmiljö att göra, säger han, 

Skulle man bara se till anställdas hälsa, skulle man förstås inte ha något nattarbete, inte heller tidiga morgnar och sena kväl-
lar. Framförallt nattarbete är helt mot människans biologi och riskerna är väl belagda i forskning. Men det finns ju en rad 
verksamheter där arbete måste pågå dygnet runt, som vård, omsorg och kollektivtrafik. Och då gäller det att minimera ska-
dorna, och framförallt inte göra ont värre genom ogenomtänkta arbetstidsscheman, menar Göran Kecklund. 

På många håll är det populärt med ”tvättstugemodeller” där de anställda själva får skriva upp sig på de arbetspass som de 
vill arbeta. Och så länge de anställda sagt att de är nöjda, har alltför många chefer avstått från att bry sig om konsekvenserna, 
konstaterar han: 

♦ I teorin är det rätt att man ska få påverka sitt eget arbetstidsschema, för att få en bättre balans mellan arbetsliv och 
privatliv. Men det måste finnas gränser, för det är inte ovanligt att anställda väljer att förlägga arbetstiden så att det 
skadar deras hälsa, framförallt på lång sikt. 

Varning för rygg-mot-rygg-pass 

Den viktigaste frågan här handlar om att få tillräckligt lång dygnsvila. Och en av de största fällorna är att individen packar 
ihop arbetstid så mycket som möjligt, för att sedan få så lång helgledighet som möjligt. Det kan man göra genom långa ar-
betspass, tolv timmar i sträck. Ett annat vanligt sätt är att jobba pass som är ”rygg mot rygg”: ett kvällspass följt av ett mor-
gonpass. På så sätt kan man sluta tidigt på fredagen och börja sent på måndagen. 

Göran Kecklund menar att tolvtimmarspass kan fungera i en del verksamheter, som processindustri med mycket övervak-
ning i kontrollrum – men inte i exempelvis vårdjobb: 

– Där är det en helt annan femma! Det är ett besvärligt fysiskt och psykiskt arbete där de ofta inte tar sig tid att ta en paus 
och då gäller det att vara försiktig med passens längd. Man borde inte arbeta mer än åtta timmar i vården. 

♦ ”Rygg-mot-rygg”-passen är aldrig bra, slår han fast. Det blir inte tillräckligt med sömn och återhämtning när man 
slutar klockan elva på kvällen och sen börjar jobba igen sju morgonen därpå. 

– När jag diskuterar de här frågorna med människor från arbetsplatser, så talar jag mycket om att skapa hållbara arbetstider, 
på lång sikt. Hur du arbetar skift när du är 30 påverkar din hälsa när du blir 60+. Men den som är 30 ser ofta främst till hur 
de ska klara dagens dilemman med att lämna barn på dagis, skjutsa till fotbollsträning, möten i föreningen, umgänge med 
vänner och familjeliv. I diskussionerna blir det ofta en konflikt mellan mitt långsiktiga perspektiv och deras kortsiktiga. Ett 
centralt problem är hur man kan förena att klara dagens livspussel med att man inte sliter ut sig. 

Bristande sömn och återhämtning, som en följd av skadliga arbetstider som anställda själv har valt, kan redan på kort sikt 
skada verksamheten i form av sjukskrivningar, både korttidssjukskrivningar och långtidssjukskrivningar – och olyckor. 

AV MATS UTBULT, 24 NOVEMBER 2015 

(https://www.suntarbetsliv.se/forskning/systematiskt-arbetsmiljoarbete/kecklund-arbetstider/) 
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Anställning på elva månader 
 

Jag är en stolt Grumsbo, stolt över vår fina kommun och stolt över vår största arbets-
plats Gruvöns bruk.  
Jag arbetar ej där själv men de flesta i min omgivning gör det. Har alltid tyckt att det 
verkar vara en bra arbetsplats. 

Men nu har jag hört rykten om att de som kommer in nu får vara kvar elva månader 
som längst så att företaget ska slippa tillsvidareanställa. 

Vad är det för personalpolitik och människosyn? Och hur tar man tillvara på kompe-
tensen då? Jag hoppas att detta rykte inte är sant, men om det skulle vara det, hoppas 
jag att Pappers kämpar med näbbar och klor för att få till en förändring. 

VärmlandsFolkblad          Grumsbo 

Publicerad: 2016-01-15   

Ja, Pappers avd. 96 försöker få till en förändring, men det möter motstånd i de flesta fall, då arbetsgi-
varen har bestämt sig för att det inte ska finnas någon som sen har rätt till återanställning. I årets av-
talsförhandlingar finns denna fråga med, man försöker få till ett bättre avtal än vad LAS medger och 
man säger från Pappers sida att tillsvidareanställningar ska vara norm. 

En insändare i lokalpressen värd att notera: 
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Vi gjorde ett besök i vår personalmatsal en förmiddag, för att se lite vad som döljer 
sig bakom kulisserna. Det är full aktivitet, klockan är 10 och dagens lunch är på gång.  
 

GLG har bedrivit verksamhet-
en här i 7 år. Totalt är man 5 
anställda som lagar mat och 
styr och ställer med stor 
energi.  
Varje dag serveras bortåt 300 
portioner och man säljer dess-
utom matlådor för avhämtning, 
närmare 40 till Gruvöns perso-
nal och även 30-40 st. till 
Gruvöns sågverk. 
 

Som exempel, en tisdag under 
stoppet så steks 120 kg fläsk, 
man kokar 250 kg (!) potatis 
och dukar fram 25 kg grönsa-
ker. På torsdagar, ”pannkak-

dagen”, går det åt 40 liter 
pannkakssmet. Måndagar och 
fredagar är det lite lugnare, 
måndag är antagligen mat-
lådedag och på fredagen är 
många lediga eller slutar tidi-
gare.  
 

Man har prövat att köra med 
olika teman, såsom italienskt, 
asiatiskt, men eftersom det 
inte har väckt några större 
reaktioner hos gästerna så är 
mathållningen nu av mer trad-
itionell karaktär.    
 

På stoppen tar man in extra 
personal för att allt ska flyta på 
bra. På årets stopp kommer 

LUNCHMATSALEN 

Hela gänget, förstärkt med alldeles nyanställd kock 

Ganska lugnt vid stekborden än så länge, men snart blir det full fart 
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man inte att servera middag på efter-
middagen/kvällen då det ofta är få som 
utnyttjar den, istället utökas lunchen 
med fler alternativ.  
 

Speciella önskemål tillgodoses, om man 
är vegetarian så finns möjlighet att för-
beställa. För den som är allergisk mot 
något så finns märkning på allt och man 
försöker även undvika att servera så-
dant som tillhör de vanligaste allergier-
na. Att äta LCHF-kost är inte heller 
några problem, det finns gott om grön-
saker att välja i stället för potatis/ris/
pasta. 
 

Om man skulle vilja så finns möjlighet 
att beställa bakverk och catering (för 
den som funderar på det så finns mer 
info på GLG:s hemsida). 
 

Och om det är nåt man blivit serverad som smakat alldeles sjusärdeles gott så går det fint att be om receptet för 
att glänsa lite därhemma. 
 

En kurs i matlagning vore väl nåt, säger vi. Nja, det är inte enkelt, blir svaret. För att använda köket i ett sånt 
syfte så krävs av hälsovårdsmyndigheten att det saneras efter varje gång och det skulle bli alldeles för arbets-
krävande. Tyvärr, tyvärr... 

Här finns grytor, modell större. Skinande blankt och rent är det i köket 

 Teamwork -  det är kul att röra om i grytan lite och var ska sleven 
 vara, om inte i grytan? 

GLG:s nye kock bereder  färs som sen ska åka in i ”pannbiffsmaskinen”, 
se bilden på framsidan 

Här fixas med glädje en beställd smörgå-
stårta... 

...och det finns frysta tårtor att köpa om 
man vill fira nåt  trevligt 

Snart klart för anstormning av hungriga 
matgäster 

Text: Christina Svensson     Foto: Johan Andersson 
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Arbete är att lida och plågas 
Jag hörde en gång för länge sedan att det franska ordet för arbetare, 
travailleur, var närbesläktat med namnet på något tortyrredskap. Det 
engelska ordet för arbetare, labour, ligger nära värkar och veder-
möda. Det finns inget vetenskapligt i det här, men vi lägger ofta nå-
gon slags sanning i att arbeta är att lida och plågas. 

Fackföreningar har i mer än hundra år arbetat för att vår arbetsmiljö 
ska bli bättre. Mycket av arbetet har gjorts tillsammans med arbetsgi-
varna i samverkan. I Arbetsmiljölagen står det att det är just i sam-
verkan arbetsmiljöarbetet ska ske. Arbetsmiljöarbetet har länge och 
är i hög grad fortfarande inriktat på den fysiska delen, som i buller, 
kemiska gränsvärden och arbetsplatsens utformning. Först nu 2016 
har vi fått en föreskrift, Organisatorisk och socialt arbetsmiljöarbete, 
som sätter fokus på hur vi mår på och av arbetet.  

Om vi lyfter blicken eller höjer upp tanken och funderar på vad ett 
arbete gör med dig som människa? Jag såg på min egen son, när 
han var arbetslös under en period, hur han tappade självförtroendet, 
han umgicks inte med lika många vänner och blev nog lite lat. När han sedan började jobba 
igen kom självförtroendet tillbaka och med det umgänge och andra aktiviteter. Jag såg hur 
hans rygg blev rak. Arbete handlar naturligtvis också om att försörja sig. Allt det här gör att vi 
går till arbetet, det handlar om en grundläggande nivå för vår existens. Våra behov av att ar-
beta gör att arbetsgivarna kan sitta och vänta på att arbetskraften kommer till dem. De kan 
erbjuda korta tidsbestämda anställningar eller som vi kallar det visstidsanställningar och vi 
tar det för vi måste ju försörja oss. I avtalsrörelsen 2016 ställer Pappers krav på att begränsa 
möjligheten för arbetsgivarna att använda visstidsanställningar en lång tid. Vi kallar det 
”stapling” och vi tycker att gränsen ska gå vid 18 månader, sedan ska anställningen konver-
teras till en tillsvidareanställning (fast anställning). 

Det handlar om trygghet. Trygghet i försörjning och trygghet i att du ska kunna bli en fullvär-
dig samhällsmedborgare som kan teckna ett telefonabonnemang, hyra lägenhet, eller 
kanske till och med ta lån och köpa ditt boende. Det handlar också om tryggheten att kunna 
planera din tillvaro, som till exempel när du ska träffa släkt och vänner. Det handlar till sist 
om människovärde. 

Du som redan har en tillsvidareanställning och kan göra allt det som det medför, vad tjänar 
du på att de andra på jobbet också får den möjligheten? 

Dina arbetskamrater som inte har den trygga anställningen kommer inte heller ställa krav på 
högre lön, mer semester, bättre arbetstider eller bättre arbetsmiljö. Nej, de kommer att tiga 
och acceptera för att de inte törs något annat. 

Vårt sikte idag är ofta inställt på att arbetsmiljön ska vara tillräckligt bra, löner och villkor ska 
följa avtal och att arbetstiderna inte ska bryta mot avtal eller lag. Varför ska vi nöja oss med 
det? Varför siktar vi inte högre?  

På tåget till jobbet idag såg jag en lista på de femtio bästa arbetsgivarna. På plats 29 låg den 
enda arbetsgivaren från pappers- och massaindustrin. Kanske håller vi inte med om att den 
arbetsgivaren är så bra, vi kan nog gissa att det är ett tjänstemannaperspektiv på alltihop, 
men tänk tanken att vi ställde siktet på att vår arbetsgivare skulle vara den bästa. Om vår ar-
betsgivare ur vårt perspektiv var den bästa. Tänk om våra chefer visade uppskattning. Tänk 
om du hade ett stort inflytande över din arbetstid. Tänk om du varje dag på jobbet upplevde 
det som utvecklande.  

Tänk om vi både längtade till ledigheten och såg fram mot att börja jobba efter den. Kanske 
kan arbete vara något annat än att lida och plågas. 

Pontus Georgsson 

 Pontus Georgsson 

 Förhandlings- 

 ombudsman 

 Pappers 
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Från Åstorpsvägen till….. 
Medmänniskor det väl inte ofta det blir som en tänkt, en nära anhörig och undertecknad satt 
en dag vid köksbordet och pratade om då tid, släktskap och de en känner sedan gammalt. Vi 
konstaterade att nya tider medför förändringar, sådana förändringar som vi inte rår på, men 
det blev trots allt ett åsikts utbyte som i slutändan ställde frågan …vart är vi på väg? 

I nu tid frågar sig nog många det samma i samhället då det finns många konstellationer som 
vill påverka oss medmänniskor att ta ställning i olika frågor, om några år ska vi samhälls-
medborgare avlägga vår röst i valet till riksdag och regering. Oavsett vart vår röst läggs är 
det ändå en möjlighet att påverka framtiden. 

Medmänniskor av olika hudfärg, religion och tillhörighet har säkert funderingar som gör att 
framtidsperspektivet för var och en ser olika ut, tiden framåt visar självklart resultatet och 
tillåter oss med efterklokhet döma om vad som är rätt eller fel, för det som har hänt har hänt 
och i vissa fall anses det vara fel och detta beror ju på någon annan. 

Den dag då undertecknad sitter i gungstolen dricker en kopp kaffe kommer med all säkerhet 
frågan ställas vart är vi på väg….inte trodde jag det skulle bli så här…. 

                                                                                            Stewe Cato 
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer i maj - juni och  
 har Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du  
 välkommen med det till Röda Baracken senast den 15 maj  

Pappers avd. 96 
ÅRSMÖTE 

Onsdagen den 30 mars 
Kl. 18:00 i Gruvan, Grums 
(b-salen) 
 

På dagordningen: 
 Val av: 
  Ordförande (2 år) 
  Studieorganisatör (2 år) 
  Styrelseledamöter 3 st. (2 år) 
  Revisor (2 år) 
  SHSO (3 år) 


