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Avtalspension och ATK 
Det har blivit fel i inbetalningar av premier för avtalspension 
SAF-LO, ett antal arbetsgivare har missat att även ATK som 
avsätts till pension ska utgöra underlag för premien till avtals-

pension.  

Pappers och Industriarbetsgivarna har tillsammans kontaktat 
FORA och som det ser ut så har felet uppstått 2008. FORA hål-
ler nu på och utreder hur det betalats från arbetsgivarna, vilka 
som gjort rätt respektive fel. FORA tror sig även kunna göra 
rättningar så att arbetsgivarna ska kunna betala in det som 
felas i premierna.  

Pappers har även kontakt med LO-TCO Rättsskydd för att be-
vaka de rättsliga aspekterna.  

Vad gäller för dig? 

Ordinarie premier för Avtalspension SAF-LO och ev. Livsarbets-
tidspensions-premier är rätt beräknade och inbetalda. Felet har 
inträffat för den som valt att avsätta ATK till pension, åren 2009-

2016, det rör sig om totalt ca 1300 kr. 

Om du är berörd kommer du att få mer information från FORA, 
du behöver inte själv ta kontakt eller göra någonting i nuläget, 
man jobbar med högsta prioritet med detta.  

Har du ändå frågor så går det bra att kontakta FORA på telefon 
nr. 08-787 40 10 

Pappers avd. 96 
Nomineringsmöte den 28 mars kl. 18 
Att nominera bl.a: 

Kassör 

Styrelseledamöter 
Sektionsordförande 
HSO  

ÅRSMÖTE den 27 april kl. 18 
Sedvanliga val och årsmötesförhandlingar 
Mer info—se affisch på anslagstavlorna och på våra  
webbsidor 
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Hej på er! 

bosses 

SIDa   

Hoppas ni har haft en trevlig jul och en bra 
start på 2017! 

För mig så har året börjat med en rivstart, 
sen vi fick ett positivt besked om att bygga 
KM 7 har veckorna bara forsat fram med 
MBL-förhandlingar, riskanalyser och studier 
i LAS-regler.  

Om vi börjar med riskanalyserna så har väl 
dom varit både bra och dåliga. Svårigheten 
med att göra en riskanalys på en organisat-
ion 2024 är att man får göra en massa anta-
ganden om hur man tror det ser ut om 7 år. 
Här gör företaget sitt första ”fel”, man ska 
göra riskanalyser på en förändring av orga-
nisationen och den sker ju i ett första steg 
2018-19, när den nya maskinen tas i bruk 
och pappersbruket fasas ut. Nästa stora för-
ändring blir 2020-21, då UH kommer att 
hamna under giljotinen, då får vi ta om pro-
cessen med riskanalyserna där. 

Jag vet inte om ni vet vad en riskanalys 
egentligen är, men kortfattat kan man besk-
riva det så här: Vid en förändring av arbets-
sätt, ombyggnad eller organisationsföränd-
ring så ska man titta på vilka risker som kan 
uppstå, stora som små. Därefter så gör man 
en konsekvensbedömning av riskerna, dvs. 
vad händer om risken skulle bli verklighet. 
Slutligen görs en åtgärdsplan över hur man 
kommer tillrätta med problemet. Så tänk på 
detta om företaget kommer med någon/
några idéer om ändringar och kontakta ert 
lokala skyddsombud så att inte detta mo-
ment försvinner. 

MBL 
MBL-förhandlingarna - vad händer där, är 
en fråga som vi i avdelningen får hela tiden. 
Och i skrivande stund, (mitten av februari) 
så händer egentligen inte mycket. Vi håller 
fortfarande på med hur många FTE:er (Full 

Time Employees) dvs. heltidsarbetare, vi 
ska ha i organisationen 1 januari 2019. När 
detta är klart så börjar den STORA förhand-
lingsomgången, vilka ska jobba var och hur 
ser företaget på LAS. Vi inom Pappers kom-
mer att jobba enligt följande: sist in-först ut, 
och här är vi troligtvis på kollissionskurs 
med företaget. Vi kommer under våren, på 
våra medlemsutbildningar, gå igenom LAS-

reglerna, vad lagen säger, med er. 

 

Vad händer 
annars fackligt 
inom Pappers? 
Vi har ju en ny 
avtalsrörelse 
som har startat, 

där Pappers centralt har lämnat in våra krav 
och förslag och fått Industriarbetsgivarnas 
motkrav (se separat artikel).  

När/om vi får ett nytt avtal 31/3, så är det 
dags att börja förhandla lokalt, vilket inne-
bär att vi i 96:an gärna ser att alla sektioner 
kommer in med förslag om var/hur vi ska 
fördela potten. Målsättningen är att vi ska 
vara klara med detta innan semestern. 

Jag vet inte hur många av er som har varit 
inne på vår hemsida och läst månadsinfon? 
där har jag för avsikt att skriva några rader 
om vad som händer inom styrelsen.  

Nä, nu får det vara bra för denna gång.  

Nu tar jag och laddar upp med ishockey i 
New York. 

Tänk på er säkerhet och spring inte fortare 
än att ni hinner med. 

Bosse 
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SHSO 
Tf. Stefan Johansson tfn 41778 

Gruvöns Skydd- och säkerhetsdagar 

Ett stort tack till alla som deltog i Gruvöns Skydd- och säkerhetsdagar! 
Våra Skydd- och säkerhetsdagar är vi ganska nöjda med. Men tyvärr blev inte deltagandet 
så högt som vi hoppats på.  
 

De som deltog var nöjda och gav oss positiv feedback. Även de externa företagen som del-
tog, ErgonomiCenter, Tools och Cresto, var nöjda och tyckte att det varit två givande dagar. 

   

 

 

Vinnare i tips-

promenaden blev: 
 

1:a pris -  
Emelie Karlsson 

14 rätt 
 

2:a pris -  
Peter Brantedal 
13 rätt 
 

3:e pris  
Jonas Lindqvist 
13 rätt  
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Försäkringsinforma�onFörsäkringsinforma�onFörsäkringsinforma�onFörsäkringsinforma�on    
 

Lite information om vad som händer och vilka ersätt-
ningar man kan få när man blir sjuk: 

Vi har en del avtalsförsäkringar i vårt kollektivavtal som 
skall skydda oss om vi blir sjuka eller skadar oss i arbetet. 
En försäkring heter AGS (avtalsgruppsjukförsäkring).  

När man har varit sjuk mer än 14 dagar skall man göra en anmälan till AFA att man är 
sjuk. Det är viktigt för premien till pensionen börjar då betalas in. De första 14 dagarna 
betalar företaget sjuklön, 80 % av lönen.  

Dag 15 – 90 får man sjukpenning från försäkringskassan 80 % + 10 % av lönen från 
företaget. Många undrar om var de här 10 % finns, men det kan man se på lönebeske-
det när man är sjuk. Från dag 91 får man fortfarande 80 % från försäkringskassan + 
12.5 % från AGS försäkringen.  

De här ersättningsnivåerna gäller fram till dag 365, därefter måste man ansöka om fort-
satt sjukskrivning på fortsättningsnivå och då sjunker ersättningen till 75 % om man 
fortfarande är sjuk då. 

Pappers avd. 96 har också en sjukförsäkring som träder in när man varit sjuk mer 
än 90 dagar.  

Den gäller till och med månaden innan 65-årsdagen.  

När man har varit sjuk mer än 90 dagar ringer man Folksam 0771 960 960 eller tar 
hjälp av någon av våra försäkringsinformatörer på Gruvön och anmäler att man har va-
rit sjuk en längre tid.  

Folksam informerar då vad man skall göra för att försäkringen skall uppfyllas, samt vill 
också att man uppger försäkringsnumret på försäkringen som är GF 14000–00096.  

Då kan man först få ett engångsbelopp på drygt 2200 kr + ett månadsbelopp som är på 
samma nivå. Månadsbeloppet kan man få i högst 18 mån. De här beloppen är skatte-
fria.    

Här är de som är försäkringsinformatörer idag:  

Leif Jonsson, Morgan Jakobsson, Johan Andersson, Anders Berntsson,  
Anders Haugmo, Patrik Nilsson, Lena Säther Haraldsson, Stefan Johansson,  
Christina Svensson, Jimmy Petterson, och Carina Olsson.  
Vi kommer att utöka med ytterligare två framöver men de har inte gått grundkursen än, 
Fredrik Nilsson, och Mikael Gård. 

Använd gärna de här försäkringsinformatörerna för frågor och funderingar som ni 
grubblar på.  

Leif J. 
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Dags igen för medlemsutbildning och datum blir 
22, 29 mars och 5 april. Vi håller nu på för fullt 
och samlar material och knåpar ihop program-
met. Ingen enda har hört av sig om något speci-
ellt som ni vill veta mer om, så då har vi helt fria 
händer att bestämma vad det ska bli. Det kom-
mer såklart att handla mycket om projektet Next 
Generation och den nya maskinen. Några har re-

dan anmält sig, innan affi-
scherna är ute, det är en 
positiv överraskning, mins-
ann. Som tur är så har vi ju 
inte begränsade platser, an-
nars vore detta nog mer 
vanligt, med tanke på hur 
poppis det är att vara med.   

Aktiviteter såsom studie-
cirklar verkar ha dött sotdöden. Jag tittade på 
ABF:s hemsida och fick fram lite info om hur 
man ska gå tillväga om man skulle vilja dra 
igång en egen cirkel. Det verkar väldigt enkelt: 

Så här kommer du igång: 

1. Kom på ett ämne till din cirkel 

2. Hitta två till som vill vara med! 

3. Hör av dig till ABF med din idé 

4. Få hjälp med material mm. 

5. Samla deltagarna och sätt igång!    
 

För att få ekonomiskt stöd från ABF för de kost-
nader cirkeln medför finns det vissa regler som 
måste uppfyllas: 

Cirkeln ska bestå av minst nio studietimmar (en 
studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre 

träffar. 

Cirkeln kan träffas högst tre gånger per vecka 
och träffarna får inte hålla på längre än fyra tim-
mar vid varje tillfälle. 

Tre deltagare inklusive ledaren är minimum. 

Deltagarna ska vara 13 år eller äldre. 

Åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara när-
varande varje gång. 

Studiecirkeln ska vara tydligt skild från andra 
typer av föreningsverksamhet, styrelsemöten 
mm. Studierna kan inte heller bestå av sportutö-
vande - det går till exempel inte att ha en cirkel 
i fotboll. 

Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte. 

Kanske har du mycket att göra. Men ta en mi-
nut och tänk. Vad vill du göra? Veta mer om? 
Testa på? Nu har du möjligheten att förverkliga 
din dröm, stor eller liten. Att teckna manga, dis-
kutera global rättvisa, spela musik eller lära dig 
spanska. 

Kan du formulera din dröm? Bra! Det är så det 
börjar... 

Facklig utbildning för förtroendevalda och ar-
betsmiljöutbildningar för skydds– och kontakt-
ombud finns alltid att tillgå. Är du förtroende-
vald eller SKO-ombud och intresserad så finns 
mer information på www.pappers.se. Tänk på 
att alla kursanmälningar ska göras genom din 
avdelning, av din studieorganisatör (dvs. av 
mig.) Slå en signal om du är intresserad av nå-
got av de kommande kurserna  eller har frågor. 

CS 

Studier  
Tfn. studieorganisatör  41485 

Komma i tid 
Attityd 
Vara förberedd 
Anstränga sig 
Arbetsmoral 

Kroppsspråk 
Energi 
Passion 
Öppen för goda råd 
Göra det lilla extra 

10 saker som inte kräver utbildning och talang: 
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Hej! 
En liten rapport från Morgan hur det går i Next Generation. 

Alla vet ju att det blev ett positivt beslut om ny maskin här på Gruvön. I och med det 
så gick jag över i projektarbetet till 100% 1/1-2017. Det är ju mycket annat också som 
ska byggas om för att det hela ska fungera. Det är så pass mycket att detta blir för 
mycket för ett SO. Därför så är vi flera SkyddsOmbud som jobbar i projektet. 

 

Projektet är indelat i olika Areor och då har vi följande SO med där: 

KM7   Brun tvätt & fiber Indunstning & Ånga Infrastruktur Vatten & Avlopp 

Morgan          Niklas Lindberg  Peter Svensson           Anders   Christer  
Jakobsson        Sören Johannesson    Berndtsson  Lofterud                  
 

Reserv är Leif Jonsson för mig. Man vet aldrig om man blir borta av nån anledning…… 

Till detta kommer Christer Andersson Hellgren som SO brandskydd 

Sist men inte minst Henrik Rosander för kontor. Dessa två kommer ifrån Unionen. 

Det är även tänkt att jag håller en övergripande koll på alla Areorna så att det fungerar för 
vår del. Här har vi inplanerade träffar där vi ska hjälpa varandra och informera hur det går. 

Vad görs? Ja, i början så ska man ju bestämma vilken utrustning man ska köpa. 

Det tillkommer utrustning och det ska prutas förstås om det går! Vi som skyddsombud ska 
ju hålla koll på mycket. Det gäller att vara med å vaken. Kolla på ritningar. Jämföra å tycka 
till. Det är inte möjligt i alla delaffärer tyvärr. Det har ju köpts en hel del redan och mer ska 
till. Som ni kanske redan hört så är det NCC som vann byggprocessen. De kommer väl att 
ha underentreprenörer förstås. Så är det ju i byggsvängen. Det är även svårt att få tag i 
svenska byggare! Till att börja med så är byggprocessen indelad i två områden som då 
kallas efter internationellt vedertagna uttryck: Green field och Brown field. Jaha vad är nu 
det? Green field är det område som ligger utanför Gruvöns staket, så i detta fallet så är det 
KM7 bygget. 

Brown field är då allt som ska byggas inom grindarna. Det är ju mycket byggtekniska regler 
som gör att man delar upp det så. Lite förenklat kan man säga så att på Green field så be-
stämmer NCC´s BAS-U allt vad säkerhet heter. Inom Brown field så blir Gruvön mer be-
stämmande tillsammans med NCC`s BAS-U. 

BAS-U då? Lite förenklat: Det står för den som är arbetsmiljöansvarig i Utförandet/
Uppförandet av bygget. Före det så finns det BAS-P. Det är den som planerat för riskerna i 
bygget. Där finns det två stycken i dagsläget. Gissa hur de är indelade! ☺ 

Vi får hoppas nu att vi får till en säker arbets-
plats åt alla! Det är inte roligt om vi skulle bli 
klassade som Värös ombyggnad 
blev….Sveriges sämsta arbetsplats, klassade 
Byggnads det som! Där vill vi inte hamna! 

 

Annars så rullar det på…….  

Hälsningar från ”James”                  
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Sen vill jag att ni är försiktiga i fabriken samt att ni 
har varselväst eller jacka så att ni syns där ute. 

Under våren så kommer det bli medlemsutbild-
ningar igen. Datum för dom är 22/3-29/3-5/4. An-
mälan till studieorganisatör Christina Svensson på 
telefon 41485 eller mejl  

Varmt välkomna till dom här dagarna. 

Avtal 2017 -  Vi vety inte så mycket ännu, förhand-
lingarna pågår.  

Nu har jag inget mer att skriva om men som vanligt 
har jag säkert glömt något. 

Ha det så bra så hörs och syns vi där ute. 

Ordförande Massatillverkning 

Peter Svensson          
41486  

peter.svensson@billerudkorsnas.com 

HSO MASSATILLVERKNING 

Vintern lyser med sin frånvaro, nu är det försent, 
nu kan våren komma. Men vi är ju bara i februari, 
så det blir nog vinter ändå . 

Det har varit ett tillbud som kunde blivit allvarligt 
på renseriet, det var en firma som  höll på med un-
derhåll av en kamera vid mätstationen. De använde 
då en skylift som dom hade ställt mitt på järnvägs-
spåret. När sen loket kom så fick dom nödbromsa, 
men som tur är så gick det bra. Ska man göra något 
arbete som  innebär att man är tvungen att ha något 
på järnvägsspåret så måste man ha kommit överens 
om att det går att vara där. Man måste ha en bra 
kommunikation och kunskap om när tåget kommer, 
så man är ur spåret så det inte händer en allvarlig 
olycka. 

Det är väldigt mycket skrivet i PIA om att det är 
dålig belysning på dom olika platser på massatill-
verkningen. 

På P7 bygger man en spiraltrappa på 5:e plan ute 
på taket. Där hade man byggt en ställning som 
blockerade nödutgången. När man måste blockera 
en nödutgång så måste man också släcka belys-
ningen som visar att det är en nöd utgång. 

På Sileri 2 jobbade underhåll på ej avställt objekt. 
Det är viktigt att underhållspersonalen kommer till 
manöverrummet och tar kontakt med operatören 
innan man börjar att arbeta så man är på rätt objekt, 
annars kan det sluta illa. Vi vill ju att vi ska komma 
hem i samma skick som vi kom till jobbet. 

Nu börjar det lossna betongbitar från taket på B2 
Mixplan, mellan D2och bakvattentank. Man behö-
ver gå en skyddsrond på  i vilket skick byggnader-

SEKTION  
MASSATILLVERKNING 

Då har vi klarat av både Jul och Nyår, hoppas ni har 
haft det bra under slutet av året 2016 och nu när vi 
går in i 2017 med nya utmaningar på dom olika av-
delningarna. Och vad jag menar med utmaningarna är 
det stora projektet NEXT GENERATION, som blev 
beslutat under mitten av december 2016.  

Det är inte bara det att vi får en kartongmaskin utan 
att vi på massatillverkning också ska byggas om och 
till. Lut o ånga: indunstningen ska byggas om från 10 
bars ånga till 3 bars ånga pga. att KM7 ska köras på 
10 bars men även så ska det sättas in en ny transfor-
mator och byggas ut i ett ställverk. Barr/Ns: Barr lin-
jen ska också byggas om eftersom vi kommer att köra 
oblekt (brun) massa på KM7. Lövlinjen: Det har 
gjorts lite ändringar på dom olika avd. för att få lös 
lite operatörer som har gått in och jobbar i projektet.  

Lövlinjen: Inga stora förändringar i nuläget går bra. 
Den 1 februari 2017 kom beslutet om en ny råvatten-

anläggning. Utbildningar pågår. 

Renseri: Själva renseriet har fungerat lite struligt med 
olika saker som har gått sönder under slutet av 2016 
och början 2017, men annars så ser det bra ut. Som 
jag förstår så är det viktigt att det bemannas rätt för 
att det är annars jobbigt att köra ikapp när det krång-
lar. Man kör på som vanligt samt har fått in några 
som är projektanställda under en tid.  

Lut o Ånga: Det rullar på på dom olika underavdel-
ningarna. Några som håller på med utbildningar an-
nars ok. 

Barr/ Ns : Som jag förstår så håller man på med utb. 
Annars ser det ut som det går bra med driften. Har 
gjorts 2 st. riskanalyser angående organisationsför-
ändring, förändring orsakad av införlivande av bal-
massahantering/Upplösare i samband med KM7. 

I nuläget så planeras det för RS-2017 v.13 

Jag kommer att vara med som skyddsombud i pro-
jektet som heter Power and Recovery, vilket innebär 
Ind./Rörbryggor/Ånga/El, jag vet inte än hur mycket 
det blir i tid för det. Men jag finns tillgänglig på bru-
ket samt på telefon eller mejl om det är något ni und-
rar på.  

Jag tar upp det igen om min tid i Röda Baracken. Jag 
har i nuläget ingen förändring på facktiden. Jag följer 
ordinarie skift B-laget Mix/P7. Långveckorna Ons-

Tors kortveckorna Fm Tors samt dagen istället förr 3 
nätterna. Ska bli bättre på att komma ut till er också, 
men ni är också mycket välkomna att komma in på en 
kaffe kopp och en pratstund. 
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dare har inte kunnat registrerat truckarna i systemet så 
truckverkstan kan få informationen. Detta är under ut-
redning och vi hoppas det är löst snart. Jag har var på 
arbetsmiljöseminarium för Billerudkorsnäs, det hand-
lade om TSF ( tillbud, skadefri ) och vi fick lyssna på 
några föreläsare som får en att tänka efter (vilken syn 
har vi på varandra? är det självklart att vi gör det vi ska 
mot arbetskamrater så att vi minimerar tillbud, olycks-
risker?). Vi kanske tycker det är lättare att klaga på 
varandra, på att man inte plockar bort utrustning, rul-
lar, slangar mm. som gör att det kan uppstå tillbud och 
irritation. Eller är det våran attityd som inte är bra? Vi 
kanske ska flytta på rullarna när vi ser att de står i 
vägen, för att skapa en säker genomfart, för den som 
flyttade ut rullarna trodde kanske att jag flyttar tillbaka 
dom senare, jag ska bara göra klart detta? Eller slangen 
som du går över och tycker att det är ett elände som 
ligger mitt i genomfartsleden? och skriver en risk-
observation i PIA. Kanske ska vi försöka flytta slangen 
till uppläggningsplats direkt då? För största problemet 
är att vi har för bråttom och tror att vi ska komma ihåg 
saker som vi gjorde för en timme sen och fick lämna 
för ett annat jobb, de sakerna blir inte gjorda. Vi ser 
framåt mot en spännande tid och samt en skadefri ar-
betsplats. 

Anders B 

SEKTION LAB. 

Projektet Next Generation är nu igång även för lab. där 
mycket kommer att hända. Ett helt nytt lab. ska byggas 
och provningen blir också helt annorlunda i och med 
nya kvalitéer. Deltagare i de olika projektgrupperna är 
jag, Jimmy P. och Jennie D. som skyddsombud och 
många andra är också inblandade. E-skiftet är ref. 
grupp och information om hur arbetet fortskrider finns 
ute på avdelningen.  I samma veva ska också ventilat-
ionssystemet bytas ut på lab. och där är Amanda N. 
med som skyddsombud.  

MBL-förhandlingen för nya organisationen är klar och 
en överraskning i allt var väl att PM4 ska fortsätta 
tuffa på en längre tid än vad som var sagt från början. 
Positiva effekter av detta kan vem som helst räkna ut, 
det blir inte så stor påverkan, inte så många övertaliga, 
får vi hoppas. På vår avdelning lär det behövas extrare-
surser en lång tid framöver, dels för detta men även för 
all den utbildning som nu måste till för att allt ska löpa 
på bra när vår nya KM7 drar igång. På personalsidan 
lär situationen lugna ner sig lite så småningom ef-
tersom de som nu anställs blir här på två år i projektet. 
Det betyder att vi slipper traggla med att lära upp nya 
var 11:e månad.  

Trafiken på området och även utanför börjar 
bli lite smått kaotisk med all tung trafik och 
alla leveranser och värre lär det säkert bli. 
Var rädda om er när ni tar er till och från job-
bet (och självklart även i arbetet).  

CS 

na är. Mycket möten blir det nu när Next har dragit 
i gång. 

Den 7/2 var vi på arbetsmiljöseminarium med che-
fer och alla huvudskyddsombuden på Stockholm,  
Clarion Hotel Arlanda Airport 

Johan Andersson  
HSO Massatillverkningen 

SEKTION EFTERBEARBETNING 

Vårväder som värmer och dagar som rusar mot vå-
ren och stopp vecka 13 och  från v.14 då parke-
ringen södra stängs för pålningen för  KM 7- bygg-
naden.  Det blir då som en stor del av persontrafi-
ken som går och cyklar kommer att komma ifrån 
norra porten och in mot olika delar av fabriken och 
passerar vissa farliga och trånga passager ex. Sul-
faten, PM 6. Även tung trafik kommer att belasta 
dessa vägar för transporter av olika gods.  Vi som 
är en del av fabriken som är beroende av att köra 
fordon och transportera flak med rullar, massabalar 
och pallar mellan magasin och kajer måste ta ett 
stort ansvar med trafikvett och hastigheter.  

I Next projektet ang. nytt magasin så börjar pål-
ningen troligen under v11 och för skärmtaket och 
secu-lastningen v.13. Detta innebär att lastning för 
järnväg står stilla under några veckor.  

Utebliven städning i magasinen är ett stort problem 
för oss och för dom som får uppgiften på Transport 
( när det finns nån tillgänglig?). Ytorna i magasi-
nen som är städbara med städmaskinen har blivit 
begränsade på grund av den höga lagernivån, vilket 
innebär att högar med dammpartiklar, däckrester 
och grus blir liggande i magasinet. Värst är ju in-
farterna, där dragare ställer ner flak och det bildas 
stora grushögar som sedan vid öppning av portar yr 
in i magasinen när nästa flak körs in.  

Truckgruppen är involverad i en översyn om even-
tuellt byte av truckstorlek för KM 7-maskinenens 
rullar, där max diameter är 190 mot dagens 147. 
det är också av betydelse vilka tyngder som blir 
vid hantering av dubbel stapling från rullstaplaren 
mottagningsbandet KM 7. Det kommer vara den 
faktor som till stor del avgör max- vikt  av rullar 
för truckstorleken. Truckar är tyvärr i behov av 
översyn i större utsträckning än vi har truckpark 
för då  produktionen ökar och platsen i magasinen 
är minimal, vilket innebär att lagerplacerade rullar 
hamnar framför rullar som ska lastas tidigare. 
Denna dubbelhantering av rullar som detta innebär 
ökar slitaget på truckarna och deras utrustning 
markant. Kroken (snabel) till dragaren som vi vän-
tat en tid på är äntligen här och den vi använt ska 
inte behöva användas nåt mer. Felanmälan i datorn 
av truckar har det varit problem med, vissa använ-
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SEKTION PAPPERSTILLVERKNING 

Nytt år, Nya tider och förändringar. Ja vi går mot 
nytt kapitel i historieböckerna. Första spadtaget 
togs den 9/2-17 med celebert besök. Dottern var 
glad och överlycklig av att fått se Prins Carl 
Philip i verkligheten.  

Det är byggstart för KM7 och förhandlingar på-
går gällande framtidens utseende på fabriken. 
Många frågor kring och när beskedet angående 
personalen som ska tillsättas på KM7 ligger i 
luften, företaget har ju gått ut med att det ska 
släppas i mars. Men där är vi inte, då pappers 
inte har varit med i diskussionerna (MBL: at) till 
dags datum.  

Det har gjorts risk och konsekvensanalyser gäl-
lande arbetssätt och bemanning på Gruvön, dock 
till år 2024. Men vi har ju den största förändring-
en som sker redan 2019 på pappersbruket, då 
KM7 ska rulla och gå.  

Man vill ju ha besked snabbt gällande beman-
ningen på KM7. Men 96:an anser att det är vik-
tigt att allt går rätt tillväga och då får det ta tid, 
då pappers ej har varit med i diskussionerna in-
nan företaget gick ut med SIN info i december. 
LAS är det som 96:an jobbar efter.  

Då Pappersbruket ska rulla på som vanligt till 
2019, så nyanställs det många på projektanställ-
ningar. Det är sagt att nyanställningar utifrån ska 
gå på projektanställningar, tills organisationen på 
Gruvön är klar. Söker man internt på fasta tjäns-
ter så är det tillsvidareanställning som gäller. Det 

ställer höga krav på oss ALLA ANSTÄLLDA på 
Gruvön gällande hur vi bemöter, utbildar och tar 
emot alla nyanställda, för projektanställningar 
kommer att förekomma på alla avdelningar på 
fabriken. 

I skrivande stund så kommer det positiva besked 
om att PM4 ska rulla vidare på kvalitét ett antal 
år efter 2019. Detta betyder ju att det ska organi-
seras kring P-bruket, med driftpersonal, pack, 
UH, Logistik osv. Det är kul att vi är världsbäst 
(enda bruket) på att tillverka Fiberform, bäst i 
koncernen på 72g Liquid. Detta gör att PM4 ska 
rulla vidare ETT ANTAL ÅR med produktion, 
tills nått av systerbruken klarar av att göra våra 
produkter. Ett stort positivt besked i just nu på-
gående MBL-förhandlingar. 

Det är omsättning på ledarsidan hos oss på pap-
persbruket, PM1 har fått en ny PT Daniel ASP, 
PM5 har en ny PT Olle Nygren. Sektionschef 
PM4-5 Anna Jonsson kommer i mars, Sektions-
chef PM1-2 Charlotta Sundgren, ny sektionschef 
för sal och efterbearbetningen är inte klar i skri-
vande stund.  

Det görs även riskanalyser på Flutingen gällande 
framtida tankar på att minska bemanningen, men 
det medför nog att det måste investeras en del i 
Sal/RM och se över och genomföra nya arbets-
sätt på hela linjen, innan man överhuvudtaget 
kan tänka på att genomföra det.  

Frågor kring lönesättningen på flutingen enligt 
lokalavtal 2016. Det som skett är att lönesätt-
ningen MF har likställts med pappersbruket grad 

En blåsig och kall eftermiddag i februari togs första spadtaget. 



11 

 

 

19, mångkunskapstillägget löses in och plockas ut 
ur lokalavtalet (vilket innebär att dom som haft 
någon typ av mångkunskap, fortsättningsvis får 
detta som ett personligt tillägg och OB:n även räk-
nas på det personliga tillägget). Lönesättning efter 
kompetens och rotation d.v.s. lön efter högsta lö-
negrad. 1:e mannaskapet tas bort och ur befatt-
ningsbeskrivningen.  

En stor eloge till er alla på flutingen för att ni har 
blivit mycket bra på att rapportera i PIA. Rappor-
teringarna gör att skyddsarbetet blir mycket lättare 
att följa upp, utreda och arbeta med, i just dessa 
frågor.  

Dock är det aldrig kul att de händer olyckor. Det 
är därför oerhört viktigt att skriva i PIA så att vi 
kan utreda vad som har hänt, dock är jag allergisk 
emot att folk skriver MÄNSKLIGA FAKTORN! 
Det gäller oavsett vilken avdelning man jobbar på, 
inom Gruvön.  

VAD OCH VARFÖR Är bra frågor  att ställa 
sig, och att ha med i tanken då vi skriver en 
olycksfallsrapport. För allt som oftast så finns det 
bakomliggande orsaker till vad som hänt, var för-
siktiga och tänk efter före så kan vi undvika olyck-
or i den största möjliga mån det går.  

Vi får hoppas på att våren kommer snart, och att vi 
får gött väder. Ta hand om varandra och försök att 
tänka på säkerheten framförallt.  

Ha det gött, och som vanligt hugg tag i mig, Fred-
rik Nilsson eller skyddsombuden om ni har funde-
ringar. Har vi inte svaret direkt, så återkommer vi 
med svar. 

Ordförande Papperstillverkningen 

Patrik Nilsson 

0555-41039 

patrik.a.nilsson@billerudkorsnas.com 

HSO  PAPPERSTILLVERKNING 

Nu har vi kommit en bra bit in i februari och vi 
fått många projektanställda till pappersbruket. Jag 
vill hälsa alla nya välkomna till Gruvön och hop-
pas ni kommer trivas här. Jag hoppas att alla nya 
fått en bra introduktion, framförallt en bra säker-
hetsgenomgång.  

Alla jobbar för en säker arbetsmiljö, men de nedan 
är skyddsombud och jobbar lite extra för det, vi 
har minst ett skyddsombud på varje skiftlag. Har 
ni några frågor, kontakta någon av oss, kan vi inte 
svara direkt så tar vi reda på svaret. 

På A-laget är Camilla Westh skyddsombud, hon 
jobbar på PM2, hon har skyddsområde PM1. 

På B-laget är Niclas Wellsén skyddsombud och 
han jobbar också på PM2, han har skyddsområde 
limkök, utskottscentral och holländeri. 

På C-laget är Mariann Nybakk skyddsombud och 
hon jobbar på omrullningen, hon har skyddsom-
råde salen. 

På D-laget är Christer ”Bobby” Jansson skydds-
ombud och han jobbar också på omrullningen och 
har skyddsområde salen. 

Skyddsombud på E-laget är Patrik Nilsson som 
jobbar på PM4 och har skyddsområde PM4, Malin 
Edqvist jobbar på PM5 och har skyddsområde 
PM5, Marcus Bäckström jobbar på PM2 och har 
skyddsområde PM2.  

Jag är huvudskyddsombud på pappersbruket och 
jag jobbar på B-laget och 50 % dagen, när jag är 
på skiftet så är jag oftast på PM4 men är i Hollän-
deri eller Limköket också ibland. 

Vi har även Bosse Knöös som skyddsombud, men 
han är även ordförande för hela Pappers avdelning 
96, så han sitter i den Röda Baracken på dagtid. 

Vi är inte låsta på våra områden utan hjälper till 
där det behövs på våra skiftlag. 

Patrik Nilsson är även Pappers sektionsordfö-
rande på Papperstillverkningen som innebär Pap-
persbruket och PM6. 

Jag har börjat gått runt på alla skiftlag för att för-
söka träffa så många nya som möjligt, så ni får ett 
ansikte på mig också.  

Jag har också suttit med och gjort en riskbedöm-
ning angående Next och försöker spå i framtiden 
vilka risker det blir i pappersbruket när det kom-
mer så många projektanställda samt beskeden 
kommer vart alla i pappersbruket ska ta vägen, det 
var inte ett lätt arbete men jag hoppas att det blev 
så bra som möjligt med de förutsättningarna som 
fanns då. Riskbedömningen finns att läsa i PIA för 
er som är intresserade, genom att klicka på risk-
hantering i PIA och sen söka på löpnummer 2016-

444. 

För övrigt går vi nu mot ljusare tider vädermässigt 
och när detta skrivs har vi haft några härliga vår-
dagar med takdropp från den lilla snö som har 
kommit. 

Bygget med KM7 har också påbörjats lite med 
Prinsbesök och barn från en förskola i Grums med 
ett första spadtag, och i dagarna väntar vi på att det 
ska dunkas ner pålar i backen, så det kommer an-
tagligen bli lite dunkande runt Gruvöns närom-
råde. 

Kom med frå-
gor om ni har 
några funde-
ringar. 

När det gäller 
olycksfall med 
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frånvaro så avslutade vi på Gruvön 2016 väldigt 
bra, tyvärr så råkade vi ut för 2 olycksfall med 
frånvaro tidigt under 2017, ett pga trasiga delar 
i en rullmaskin. Uppmärksamma felen genom 
att rapportera dem i PIA, kan ni inte med syste-
met ta hjälp av en arbetskamrat, skyddsombud 
eller chefen direkt. Detta olycksfall hade vi kun-
nat undvika om grejerna hade fungerat. 

Ta inga risker med att ta genvägar för att snabb-
bare bli klar med ett jobb. 

Tänk efter en extra gång innan ni gör något ar-
bete, om det finns några risker med det.  

HSO Pappersbruket  
Fredrik Nilsson 

41335 

fredrik.nilsson@billerudkorsnas.com 

HSO - FLUTING 

2016 hade vi 2 st. olycksfall med frånvaro, 17 
olycksfall utan frånvaro, 32 tillbud, 46 risk-
observationer och 7 st. säkerhetsobservationer. 
Det är ju bra att även det som är bra skrivs ner 
som en säkerhetsobservation, det är många 
gånger lättare att skriva om allt som är fel. 

 I år har vi redan haft 4 olycksfall utan frånvaro, 
varav 3st är skador med kniv.  

Vi har i dagsläget alldeles för många knivska-
dor, det är därför viktigt att vi verkligen nog-
grant skriver ner vad det beror på samt är för-
siktiga när vi använder kniv.  

Vi håller också på med riskbedömningar utifrån 
förslaget på neddragningar av 2 befattningar på 
PM6. Enligt förslaget så skall en befattning tas 
bort till 2019, och den andra befattningen till 
2021.  

På den första träffen där Helena och Tord var 
med från Risk Management var vi överens om 
att det inte går att reducera utan att förändringar 
görs, dvs. arbetsuppgifter tas bort/ eller omför-
delas, ombyggnationer, ny projekt etc.   

Efter den första träffen delade vi upp riskbe-
dömningarna i 2 grupper. En maskingrupp där 
arbetsuppgifterna för maskinförare, maskinman, 
torkare sammanställs. I den gruppen sitter Mats 

F, Mike K, Leif J, 
Ellinor L, och Peter 
M.  

En likadan grupp där 
arbetsuppgifterna för 
Rullare, hjälprullare, 

och truck/pack gås igenom. I den gruppen sitter 
Mats F, Ulrika S, Leif J, Stefan H, och Pirkko 
M.  

Dick har jobbat dagen några månader med att 
dokumentera all utrustning utifrån platsnummer 
på PM6. Han har också gjort en arbetsbeskriv-
ning på samtliga platsnummer med brytkort. 
Det är instruktioner från att man stoppar anlägg-
ningen och sen gör en säker avställning med 
bryt och lås. Det här är ett väldigt viktigt jobb 
så att alla i framtiden vet hur man gör på rätt 
sätt.  

Vi närmar oss ett RS stopp, så det är mycket 
planering som skall göras. Hetarbetstillstånd 
och gasprovning kommer jag (Leif Jonsson) att 
ha. Dagliga skyddsronder skall planeras tider 
och vilka som skall gå. Vi skall också utse vilka 
som skall vara brandvakter.  

Leif 

SEKTION UNDERHÅLL 

Nu har det gått en stund sedan jag skrev i Kvar-
tingen. 

Vi har varit på några riskanalyser men vi har 
inte kommit någonstans med dem. Vi får väl gå 
vidare med dem och se om det går att göra dem. 
Det mesta handlar om NEXT generation och jag 
hoppas att ni får reda på vad som händer på era 
avdelningar och ni kanske får komma med era 
funderingar på olika saker, för nu händer det 
mycket.  

Våren kommer och då kommer stoppet. Jag 
hoppas att ni är rädda om er på stoppet för vi är 
så många inne på området och då ökar riskerna. 

Några andra förhandlingar har vi på underhåll 
inte haft för tillfället. En del av er har fått en 
ökning via performance management men det 
kommer nog att bli mer framöver när vi tittar på 
ett nytt lönesystem för underhåll och det ser in-
tressant ut. 

Nu kommer det medlemsutbildningar under vå-
ren, anmäl er för där kommer mer information 
om allt som händer på Gruvön angående den 
fackliga biten. 

Hoppas jag har mer att skriva om nästa gång 
Kvartingen kommer. Till sist, var rädda om er. 

 Sören.  
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Avtal 2017 
 

Pappers krav �ll Industriarbetsgivarna: 

Lön:  löneökning 286 kr centralt samt 286 kr a� förhandla om lokalt. 

Om man inte kommer överens så står 57 kr �ll arbetsgivarens förfo-

gande a� fördela i befintligt lönesystem, resten går ut �ll alla. E� 

krav från Pappers är också a� lönerevision ska ske inom 3 mån. från det riksavtalsförhandlingarna är klara. 

ATK: Krav på en utökning av arbets�dskontot ligger kvar från �digare års avtalsrörelser. Det finns idéer om a� de 

som väljer pensions- eller kontantalterna�ven ska få e� större påslag än i dag. I förra avtalsrörelsen fick de som 

gjorde dessa val e� extra �llägg från 20 �ll 28 procent. De�a vill nu Pappers höja �ll 50 procent. 

Entreprenad och inhyrning: Det ska göras en ny MBL-förhandling för varje ny� led i en entreprenörskedja. Inhyr-

ning ska inte användas för a� täcka e� permanent arbetskra6sbehov. 

Delpension: Några justeringar i avtalstexten bl.a. a� kravet på avsä�ning �ll pension i ATK-systemet minskas om 

man anställs e6er 45 års ålder. 

Gemensamma krav (Pappers, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer) 

Arbetspassens längd - man kräver a� arbetspasset inte får övers�ga 13 �mmar och a� arbets�den per vecka be-

gränsas �ll 70 �mmar. 

Sakliga skäl krävs för a� avbryta e� vikariat eller en viss�dsanställning, annars ska jobbet flyta på så länge behovet 

finns. 

Förbä�ringar i företrädesrä�en �ll återanställning, kvalitetssäkrad företagshälsovård, ökat storhelgs�llägg och 

över�dsbetalning na�en �ll jula6on, bä�re inkomstu=yllnad vid u�ag av �llfällig föräldrapenning, gemensamma 

riktlinjer för ostörd fri�d (IT, telefoni mm.), skri6lig kompetensutvecklingsplan och modell för systema�skt jäm-

ställdhetsarbete är några fler av de krav som drivs gemensamt.  

LO-gemensamma krav: 

Pappers kräver a� löneutrymmet (enligt LO-förbundens samlade krav) �llförs med 150 kronor för varje anställd 

som har en månadslön under 24 000 kronor. Pengarna ingår i LO:s gemensamma låglönesatsning. För Pappers kan 

det handla om 600–700 medlemmar.  

Industriarbetsgivarnas (vår motpart) avtalskrav: 

KorAdsarbete, olika s.k. krisavtalslösningar där huvudsy6et är a� minska lönekostnaden och anställningstrygghet-

en.  

Beredskap ska inte bryta veckovila. I de fall man har ha6 beredskap, utan a� blivit utkallad, ska olägenheten inte 

anses så stor a� det ger rä� �ll veckovila. Skulle man bli utkallad får man betald veckovila som vanligt.  

Fri lokal disposivitet avseende lön införs. (det här är en omskrivning av liknande krav från andra arbetsgivarorgani-

sa�oner). 

Särskilda ersä�ningar, 3 �mmarsregeln ska inte gälla för över�d som u=örs direkt före eller i anslutning �ll den 

ordinarie arbets�dens början. 

Reglering av frågan då vid företaget �llämpas sammanfallande semesterår och intjänandeår, vilket fastställer den 

anställdes återbetalningsskyldighet för de fall fler betalda semesterdagar tagits ut än vad som tjänats in.  



14 

 

 

”Tour de Paris” med Team Rynkeby - 2 

Förberedelserna inför Parisresan fortsätter med väldigt mycket spinningträning och en del 
fyspass. Väldigt jobbiga pass för mig som inte har tränat på många år, men det börjar kännas 
bättre och bättre.  

Man börjar längta tills våren kommer så man får hem 
cykeln jag har köpt, får se hur det slutar, jag har inte 
cyklat längre än ett par kilometer de få gånger jag cyk-
lat de senaste 20 åren. 

Men med väldigt bra lagkamrater, arbetskamrater och 
familj som stöttar mig och kommer med tips så kommer 
det säkert att lösa sig. 

Till Paris cyklar vi vecka 28. 

För min skull, för Leos skull och alla andra barn som 
blivit drabbade och tyvärr kommer bli drabbade i framti-
den. 

Förövrig så håller vi på med några event för att samla 
in pengar till Barncancerfonden.  

Vi har bland annat varit ute på nästan alla ICA-butiker i Värmland för att introducera den gula 
Team Rynkeby-kassen, där en stor del av priset av en femkrona går till Barncancerfonden. 

Vi har även varit på Svenska Rallyt inne på Färjestad travbana för att visa upp oss och samla 
pengar. 

Den 15/2 uppmärksammade Barncancerfon-
den och Team Rynkeby de barn som har drab-
bats av barncancer samt hedra de som inte 
överlevt sjukdomen på den Internationella 
Barncancerdagen med att tända ca 300 mar-
schaller på Stora Torget i Karlstad, för att sym-
bolisera antalet barn som insjuknar varje år i 
någonsorts cancer  

Och den 18/2 så anordnade vi Cykla för livet 
tillsammans med Sats Färjestad, återigen ett 

mål med att få in pengar till Barncancerfonden. Där hade Gruvön köpt 2 cyklar där vi anställda 
var med och trampade. 

Vill ni veta mer om oss kan ni följa oss på Facebook, instagram eller vår hemsida, 
sök på Team Rynkeby Värmland. 

Eller bara fråga mig. 

Fortsättning följer…..      Vid pennan Fredrik Nilsson    
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Foto: Erik Nygren 

Medlem i Pappers avd. 96... 
 

Varför ska Du vara med i facket? 

 

I arbetslivet finns regler som gäller för alla anställda. Genom 
kollektivavtal så har vi säkerställt att alla ska omfattas av 
samma villkor vad gäller grundförutsättningar såsom löner 
och andra anställningsförmåner. Vi har gett varandra ett löfte 
att aldrig jobba för lägre lön eller till sämre villkor än vad vårt 
kollektivavtal slår fast. Avtalet reglerar inte hur bra en arbets-

plats kan bli – det styr bara hur bra den MÅSTE vara.  
Genom att vara medlem i facket visar Du att Du stöder de företrädare som är utsedda av 
arbetarna för att se till att våra lagar och avtal följs. 
Facket finns för att hjälpa dig om Du behöver hjälp med något som rör arbetet, såsom ar-
betstider, lön, semesterersättning, övertidsersättning, arbetsmiljö mm. 
Utöver all tänkbar hjälp med fackliga frågor så får Du genom Ditt medlemskap i Pappers 
avd. 96 också: 
Konfliktersättning, rättshjälp, ett försäkringspaket (hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, 
grupplivförsäkring, sjukförsäkring), tandvårdsförmån (tandvårdskostnad över 1200:- / år ger 
35% tillbaka av överstigande kostnad, över 5000:- ger 60% tillbaka), deltagaravgift i studie-
cirklar, medlemstidningen ”Dagens Arbete”  (http://www.dagensarbete.se) och många förmån-
liga erbjudanden genom LO Mervärde (läs mer på LOmervärde.se) 
Vad kostar det? 

Du erlägger 1,1 % av din bruttoinkomst i fackavgift, detta dras automatiskt på lönen när Du 
blivit medlem. 
Hur blir jag medlem? 

Anmäl att Du vill bli medlem hos Pappers i Röda Baracken på Gruvön. Där kan Du även 
anmäla inträde i Pappers A-kassa om Du vill vara medlem där.  

CS 
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer i sommar. Har Du 
material som du vill bidra med i tidningen så är Du välkommen 
med det till Röda Baracken senast den 15 maj. 

 

Billerudkorsnäs arbetsmiljöseminarium 2017-02-07 
 

Varje år bjuds chefer och HSO från alla Billerudkorsnäs svenska bruk in till ett 
arbetsmiljöseminarium. I år gick evenemanget av stapeln den 27 februari på 
Hotel Clarion, Arlanda. Dagen fylldes med föreläsningar och kortare tal från 
koncernledningen.  

Först ut som föreläsare var Lars Erlman. Han benämns ”inspirationsföreläsare” 
och hans ämne var ”Våga vara vänlig”. Han berättade om egna erfarenheter i 
arbetlivet och vardagen, hur vi beter oss mot varann och hur vi kan skapa ett 
bättre klimat.   

Hans Frölind var nästa talare, han berättade kort om vad man arbetar med i 
den koncerngemensamma arbetsmiljögruppen BKOHS. 

Efter det så ägnades eftermiddagen åt att informera om ”Tillbuds– och skade-
fri” (TSF), som är ett program som kommer att köras på alla våra bruk så små-
ningom. Målet är att få säkrare, skadefria arbetsplatser genom att ändra våra 
attityder och vårt beteende. Bruket i Gävle, där man är klara med detta, berät-
tade om sina erfarenheter. 

Som sista punkt för dagen talade Marie-Louise Lorsell om hur man arbetat för 
att vända utvecklingen med mycket skador på Skanska Sverige. 
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