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Nu finns det möjlighet att se på bildspel på stugor och lägenheter 
som visar nästan allt det som kan erbjudas till gästerna. 

Det finns ett bra utbud som passar de flesta och till väldigt bra pri-
ser både på hög- och lågsäsong.  

Strömstad, om man är intresserad av golf och bad, då passar det 
nya parhuset perfekt.  

Grebbestad är toppen om man gillar båtar och shopping även bra 
restauranger. 

Kungshamn, ta med släkt och vänner hyr huset vid Tången och åk 
Zita-båtarna mellan Kungshamn och Smögen och gå runt på bryg-
gorna i Smögen. 

Ja, detta var bara en liten del av det utbud som finns för alla an-
ställda till en vettig peng. 

Är det nån som har en bra idé var man eventuellt skulle ha nåt rum 
eller lägenhet att hyra så är det bara att höra av sig till Röda Ba-
racken så ska vi förmedla den informationen. 

Hur man tar sig via intranätet till Billerud fritid = min anställning-
fritid och aktiviteter-Billerud fritid sen klicka på Billerud fritid igen i 
högra delen) sen finns all info och bildspel på stugor och lägenheter 
vi kan hyra. Nu finns även möjlighet att se när det finns ledigt och 
anmäla intresse för att hyra när stugor finns lediga under lågsä-
song.  

Anders    

En av våra medlemmar har fått hjälp med att driva ett ärende 
angående arbetsskada/arbetssjukdom. Det blev en lång pro-
cess med flera negativa besked från olika instanser. Då gäller 
det att vara envis, det ska man vara när man vet att man har 
rätt, och överklaga på allt. Men visst är det väl märkligt att vi har 
en försäkring i vår anställning som vi måste slåss med näbbar 
och klor för att kunna använda? 

Till slut blev det i alla fall en positiv dom i målet, arbetsskadan/
arbetssjukdomen godkändes och ersättning betalas ut. Flera av 
Pappers avd. 96 förtroendevalda har varit engagerade i detta 
fall och försökt göra sitt yttersta för att det skulle bli så.  
Och medlemmen blev glad och nöjd. Så nöjd så att det bjöds på 
smörgåstårta i Röda Baracken!  
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bosses 

SIDa   

Som ni kanske har sett på intranätet så är 
förhandlingarna angående bemanningen i 
organisationen klar. Företaget beslutade att 
avbryta förhandlingarna med motiveringen 
”att nu kommer vi inte längre”. Detta inne-
bär att vi i nuläget har 14 av våra medlem-
mar som anses vara övertaliga i organisat-
ionen 1/1 -19. 

Vi i Pappers la ett eget förslag till ny orga-
nisation där samtliga medlemmar var place-
rade i någon befattning. Detta avslogs dock 
av företaget som gick på sin linje. Under 
förhandlingarna så har vi i det slutgiltiga 
dokumentet trots allt lyckats återföra ca 80 
% av de medlemmar som stod på företagets 
ÖT lista från början. 

Dock är beskedet till de som i dagsläget är 
övertaliga både smärtsamt och tråkigt, men 
än är ingen uppsagd.  Jag tänkte ta tillfället i 
akt och förklara processen då detta inte är 
direkt glasklart: 

Allt började i december då Billerudkorsnäs 
styrelse beslutade om att bygga en ny kar-
tongmaskin på Gruvön samt att lägga ner 
pappersbruket. Då drar MBL processen 
igång. Steg 1 blir att företaget kallar samt-
liga fackliga organisationer till en MBL § 
19-förhandling, vilket innebär att företaget 
informerar om hur verksamheten ska ut-
vecklas produktionsmässigt och ekono-
miskt, liksom riktlinjerna för perso-
nalpolitiken. Steg 2, företaget kallar 
till en MBL § 11 angående hur många 
befattningar som den nya organisat-
ionen skall innehålla. Detta skedde 
under jan. då företaget la fram sitt för-
slag, som innebar en reducering med 
ca 200 befattningar till 2024, detta 
skulle ske i flera steg. Här enades fö-
retaget och de fackliga organisation-
erna om att vi måste göra en förhand-
ling per omorganisation, vilket ledde 
till att vi beräknades tappa ca 90 be-
fattningar till 1/1 -19. Innan förhand-
lingarna var avklarade för organisat-
ionen 2019 kom beskedet att PM 4 
skulle köras vidare under en viss tid 
vilket innebar att vi fick tillbaka 67 

befattningar. Hur länge PM 4 ska köras vi-
dare vet man inte i dagsläget, men detta 
ledde till att vi bara beräknades tappa 24 
befattningar till 2019. Förhandlingarna om 
Organisationen 2019 avslutades och god-
kändes av samtliga parter och gick över i 
nästa fas.  

Företaget kallade då till en ny MBL § 19-

förhandling med alla fackliga organisationer 
där man fastslog att kollektivsidan förhand-
lar för sig och tjänstemännen för sig, utom i 
frågor ang. chefspositioner med personalan-
svar, där vi förhandlar gemensamt. Om vi 
börjar med chefstillsättningarna på de posit-
ioner som vi i 96:an var med och förhand-
lade om så reserverade vi oss mot vissa till-
sättningar på PM 4, där vi ansåg att en stor 
del av ansvaret för skiftledaren skulle vara 
teknikansvar, vilket inte företaget ansåg. 
Bolaget noterade de framförda reservation-
erna under förhandlingen men hade inte för 
avsikt att korrigera det presenterade försla-
get. 

För kollektivsidan har vi haft flertalet för-
handlingar angående bemanningen i organi-
sationen. Jag vill till att börja med poängtera 
att det är företaget som leder och fördelar 
arbetet och att vi bara förhandlar om vilka 
som ska vara kvar i organisationen. Vi hade 
från början 57 st. på den s.k. övertalighetlis-

Hej på er! 
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tan och när företaget drog ur pluggen och 
beslutade att ”nu kommer vi inte längre” så 
var listan nere i 14 st. Vi i 96:an hade ett 
eget förslag till företaget där vi påvisade att 
det finns plats för samtliga ÖT i organisat-
ionen 2019. Det motförslag som Pappers 
lämnat visar att det finns realistiska place-
ringar i olika befattningar för samtliga kol-
lektivanställda. Där företaget påvisar kom-
petensbrist hävdar vi att man under kom-
mande 18 månader har tid att coacha med-
arbetarna så att de passar in i org. 2019. Vi 
reserverade oss mot företagets förslag. Fö-
retaget noterade som vanligt de framförda 
reservationerna och hade inte för avsikt att 
korrigera sitt eget förslag. Företaget från-
trädde därmed och avslutade MBL-

förhandlingen. 

Så vad händer nu?… Ja, ingen är ju i dags-
läget uppsagd utan har kvar sin nuvarande 
position, vilket innebär att företaget bestäm-

mer när, var och hur vi ska jobba, så länge 
man inte frångår avtalen som finns. Det råd 
jag kan ge till de medlemmar som hamnade 
på ÖT- listan är att det är FÖRETAGET 
som måste bevisa att just DU inte har kom-
petens, det är alltså inte du som behöver 
lägga fram bevis. Prata med din närmaste 
chef, sektionschef eller HR, de ska kunna 
bevisa / visa dokumentation i så fall. Kan 
inte företaget bevisa kompetensbrist måste 
en omplacering ske. Nästa steg blir att för-
handla lokalt, eventuellt centralt, men det 
kan vi inte göra förrän företaget har lämnat 
uppsägningspapperen, då har man två veck-
or på sig att överklaga beslutet. Innan dess 
hoppas jag att ni kan/vill/orkar jobba på 
som vanligt för att överbevisa företaget att 
de hade fel i uppfattningen av er. Tills nästa 
gång  

Bosse 

Pengar, 
pengar... 
 

De allra rikaste har undan-
hållit mer än 30 procent av 
den skatt de skulle betalat.  
 

Detta visar en ny forsknings-
studie. Den sammanlagda bil-
den visar att de tusen rikaste 
hushållen i Skandinavien har 
undanhållit 32 procent av den 
skatt de skulle ha betalat. Man 
brukar ju säga att det inte är 
olagligt att ha ett bankkonto i 
Schweiz, men här visar det sig 
att 95 procent av kontona inte 
finns med i folks deklaration-
er. Det betyder att det handlar 
om ren skatteflykt! 
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SHSO 
Tf. Stefan Johansson tfn 41778 

Stoppet tycker jag överlag gick bra, men det som slarvas med är fallskydd, det är en punkt 
som vi måste jobba vidare med. Vi har några saker som vi upptäckt under stoppet som vi 
jobbar vidare med så det blir bättre till nästa Revisionstopp. 

Som det är nu så sitter jag med i Referensgruppen Billerudkorsnäs 2017 som ordinarie leda-
mot SHSO på ett år. Vi har en grupp där varje SHSO från respektive bruk, Frövi, Gruvön, 
Gävle, Karlsborg och Skärblacka vid varje referensgrupps möte samlas efter mötet och byter 
kunskap mellan bruken.    

Det som händer just nu är att vi sitter i en grupp och försöker planera för att vi ska få ihop 
Säkerhetsdagarna 2017. Är det någon som har en idé om vad som skulle kunna vara en akti-
vitet på säkerhetsdagarna, ring mig gärna.   

Vi kör på med HSO-träffar som planerat, vi har en träff en gång i månaden, vi diskuterar vad 
som hänt ute på våra avdelningar och tar även fram en nyhet som vi tycker är bra. Vi tar 
också med dom allvarligaste händelserna i Pia från varje avdelning till varje HSO-träff. Se-
dan följer vid upp vid nästa träff, vad som gjorts och inte gjorts med händelserna. 

Vi har haft en verksamhetsplanering där vi kom fram till att vi ska försöka få till Psykosoci-
ala skyddsronder på alla avdelningar, enligt OSA. Vi har ju kört det på några ställen redan. 
Sedan jobbar vi vidare med de arbetsmiljömål som vi har. 

 

Lite kul 

Förra året installerade jag en värmepump. NU ringde de som installerade den och sa att dom 
inte fått betalt????? OK, bara för att jag är blond innebär det inte att jag automatiskt är dum. 
Så jag talade om för den lilla j*veln i andra luren vad han som sålde pumpen till mig sagt: 

Nämligen att efter ett år skulle pumpen ha betalat sig själv. 

Det blev HELT tyst i andra änden av luren så jag la på. 

Han kände sig nog riktigt dum ……… 

AHSO Stefan Johansson  

stefan.k.johansson@billerudkorsnas.com 

0555-41778   072-7105935 

TREVLIG SOMMAR ! 

 

Tänk på Din säkerhet och 

varna andra om du  

upptäcker fara.  

Bryt & Lås är det som 

gäller! 

 Alltid!   
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Nu har det faktiskt hänt -  vi har fått in några ansökningar för ersättning 
av kursavgiften för cirkelstudier. Det var sannerligen ett antal år sen, 
glädjande att det finns intresse för detta och att man också vet att det går 
att få lite rabatt tack vare  96:an. Det kan vara svårt att hitta just det man 
söker här på hemmaplan, men finns intresse för något speciellt så går det 
kanske fint att åka några mil för den goda sakens skull? Hoppas det spri-
der sig och att fler hittar på något nytt spännande projekt! 

Våra medlemsutbildningar är klara för denna gång, tre välbesökta info-

dagar i Gruvan. Mycket prat om det nya projektet blev det och vi hade en 
liten genomgång av hur LAS fungerar. Som alltid blev det också försäk-
ringsinfo, lite om aktuella frågor och avtalet. Eftermiddagen ägnades åt  
framtidsvisioner för Grums kommun, vi hade besök av representanter 
från nämnda förvaltning, kommunalrådet Leif Haraldsson vid de två 
första tillfällena och sista gången kom stadsarkitekten Kjell Nyström. De 
berättade hur framtiden ser ut vad gäller kommunikationer, byggnation, 
handel och all möjlig tänkbar utveckling i närområdet. Och man måste ju 
säga att det sen ett visst TV-program visades har skett en rejäl omsväng-
ning av attityder och att det nu är på gång massor av aktiviteter och finns 
framtidstro i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Så nu börjar planeringen för hösten och vi har lite idéer om vad det 
ska handla om, det blir spännande att se om allt går i lås. Kanske 
har du något som du tycker vi ska ta upp? Hör gärna av dig i så 
fall, det går fint att tala med nån i styrelsen eller slå en signal till 
mig (41485), det vore förnämligt att få lite ”input”, som man sä-
ger. 

Pappers avd. 96 styrelse har förändrats lite och vi har fått några 
nya förtroendevalda som står på tur att vidareutbildas. Det är 
mycket nu, med NG och all utbildning som ska ske där, så det 
kanske dröjer lite innan de kan ge sig iväg på Pappers utbildningar, 
men vi får ta ett steg i taget. En viss avmattning bland skyddsom-
budens vidareutbildning kan också noteras, men det tar sig säkert 
snart igen när allt lägger sig efter alla omorganisationer och annat 
som är på gång.  

CS 

Studier  
Tfn. studieorganisatör  41485 

Leif Haraldsson och Ulrika Nilsson berättar om framtidsplaner 
och visioner för Grums kommun 

Medlemsutbildning på gång 

 

Storfiskare, kanske? 
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Frågor från medlemsutbildningen, våren Frågor från medlemsutbildningen, våren Frågor från medlemsutbildningen, våren Frågor från medlemsutbildningen, våren ----17171717    
Varför har man tagit bort stugan på Gotland, samt tagit bort stugorna i Danmark? 

– Gotland. Den som Billerud fritid hyrde av, har sålt stugan. Och Billerud fritid har ej fått tag på något al-
ternativ. 

– Danmark. På grund av att det var dålig beläggning och att stugorna var i ett mycket dåligt skick, så sa Bil-
lerud fritid upp hyresavtalet med uthyraren av stugorna. 

Vem bestämmer om vad som ska vara kvar (förmodar att du/ni menar stugor, lägenheter och dylikt)? Soci-
ala fonden tar besluten om vad för objekt vi har och även ev. nyanskaffningar. 

– Högre friskvårdsbidrag? Det är Billerudkorsnäs som bestämmer summan på friskvårdsbidraget. Till 
dags datum så är det ca 130 personer på Gruvön som har använt sig av friskvårdsbidraget. 

– Friluftsfrämjandet har mycket för alla, varför ingår inte friluftsfrämjandet i friskvårdsbidraget? 
Det är Billerudkorsnäs som har beslutanderätt i frågorna kring friskvårdsbidraget. 

– Hyvling, vad gäller tillsvidare 80 % 60% mm inom pappers? På kollektivsidan inom Pappers, så före-
kommer det ingen hyvling. Allmänna anställningsvillkor och kollektivavtalet reglerar våra arbetstider. 

– Hur ser arbetsgivaren och facket på många och återkommande sjukfrånvaro lång/korttid, gällande 
förhandlingar vid nedskärningar? Vi i 96:an jobbar enligt LAS vid nedskärningar. Hur arbetsgivaren ser 
på frågan, vet vi ej. 

– Hur ser man på personer som blivit uppkallade och fått en skriftlig varning (förmodar att detta 
också gäller vid förhandlingar/nedskärning)? Vi i 96:an tar ingen hänsyn till om man har fått en varning 
eller inte vid diskussioner gällande organisatoriska förändringar. Arbetsgivaren ser nog på frågan, ur ett an-
nat perspektiv. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, han har likaså har ett arbetsmiljöansvar. Därav ett 
system där AG kan ge varning, och vid upprepade varningar kan det tyvärr leda till uppsägning. 

– Fråga angående deltid, ex 80 % arbetstid vid 63 år. Vad händer med inkomst, semester, pension 
mm? Då baseras allt det du räknade upp på just 80 %. Men delpension på Gruvön är baserad på 50 % under 
förutsättning att man kan dela på en 100 % tjänst på 2 personer. Sen kan det vara så att man som skiftarbe-
tare inte kan kräva att få jobba skift i en sådan lösning och vice versa gällande dagtid. Detta enligt vårt kol-
lektivavtal § 3 Bestämmelser ålderspension. 

– 100 timmars kompsaldo? Företaget reglerar komptaket, enligt deras egna regelverk kring komp-tid.  

– Stämpla Ö-tid till pension? Det pågår en diskussion med arbetsgivaren i denna fråga. 

– Extra resurs/bemanning på skift, så att det blir mindre övertidsjobb? Hade vi på Pappers  mer  på-
verkan på personalsituationen så hade vi sett till att arbetsmiljön vore mer dräglig. Arbetsgivaren bestäm-
mer numerären och så länge övertidsuttaget inte bryter mot lag och avtal så är det så här. 

– Parkering för renseripersonal, minskar risken för tillbud då det är en lång farlig väg att vandra 
från norra parkeringen? Det finns andra avdelningar på Gruvön som också har lång väg att vandra från 
Norra parkeringen. Ni får lyfta frågan med NEXT GENERATION. 

– Kommer facket jobba efter LAS 100 %, eller blir det kompetens som avgör var vi jobbar i organi-
sation 2019? Omorganisation beslutar företaget helt och hållet om själva, varsel och uppsägningar förhand-
lar man om enligt LAS. 

– Får man chansen att skaffa sig kompetensen som behövs? Detta får man som anställd ha en dialog 
med närmaste chefen om. 

– Frågan gällande LAS tid inom Billerud Korsnäs? Hänvisar vi till närmaste chef eller HR. 

– Vart går LAS gränsen i år, som det ser ut i dagsläget? LAS tiden är ganska låg idag, pga. generations-
växlingarna som skett de senaste 10 åren. Nån generell gräns kan vi ej svara på. 

– Lös pensionsavsättningarna, så att företaget betalar? Det är en central lösning, lättaste lösningen är att 
inte gå ut och jobba extra. Följdeffekten blir att arbetsgivaren behöver anställa fler. 

– Hur kommer det sig att alla som börjar jobba fackligt, går upp 10 kg? Jag kan tyvärr inte svara på 
det, då jag själv gått ner 5 kg sen jag börjat jobba halvtid med fackliga frågor (Patrik) 

Pappers 96 
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Lut o Ånga: Det rullar på som det ska på dom olika 
avd. (Mix/Mesa. P7. I5. T5) Vi har några som hål-
ler på med utbildningar. 

Barr/Ns: Vid skrivande stund så går det bra och 
manhåller på med utbildningar där det behövs. Vi 
har några som har fått projektanställningar och så 
kommer det några semesteravlösare. 

Jag jobbar med i projektet Power and Recovery 
som det under en tid före semestern har blivit 
mycket mera av, men jag är anträffbar i mån av tid 
på telefon eller mejl. (peter, svens-
son@billerudkorsnas.com, tfn 41486) 

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

Ha det så bra under sommaren så hörs vi där ute. 

Ordförande Massatillverkning 

Peter Svensson          
41486  

peter.svensson@billerudkorsnas.com 

 

HSO MASSATILLVERKNING 

Hej alla på Massatillverkningen 

Nu har vi haft revisionsstoppet, det har varit ett 
lugnt stopp, men det har varit några olycksfall. An-
nars tycker jag att det har varit ett ganska bra stopp 
skydd och säkerhetsmässigt.  

Jag har varit med på skyddsronder under stoppet,  
bland annat på löv/renseri. Under ronderna så såg 
det bra ut, inte mycket att anmärka på där. 

Barr sidan var det lite si så där med ställningar det 
fanns ett gäng med ställningar som det inte satt 
lapp på och så var det några med glasögon som 
saknades. Men man måste bli bättre på att använda 
fallskyddsselen, den är till för att ta i mot ett fall 
från höjd. Det verkar inte som om man bryr sig om 
det när man inte använder selen som man ska. Den 
ska vara förankrad när man jobbar på tak o dylikt 
när man är uppe på över två meter. 

På Lut o Ånga så var det bra med på ordning och 
reda i pannhuset på detta stopp, samma sak på 
denna avdelning att det fuskas lite med glasögon,  
men det har blivit mycket bättre över lag med det. 

Snart börjar semesterperioderna och man får hop-
pas att det blir en väldigt fin sommar så man kan 
sola och bada. Själv kanske det blir lite altanbygge 
under semestern, men man måste ju försöka att  
ladda batterierna också så man klarar av höstmörk-
ret. 

En skön sommar önskar jag er. 

 Johan Andersson  
HSO Massatillverkningen 

SEKTION  
MASSATILLVERKNING 

Hej igen på er, alla på massatillverkning. 

Äntligen går vi i mot ljusare tider med både sol och 
värme. Nu nalkas sommar och semestertider. Och det 
uppskattas av alla! 

Det har även i år varit den traditionella äggpromena-
den med bra uppslutning på långfredagen trots att det 
var dåligt väder den dagen. Nu är våren insjungen och 
1:a maj tåget gått.  

Vi har klarat av ännu ett höststopp, som har haft en 
tuff uppstart på dom olika avdelningarna.  

Under hösten så har några gått i pension och vi får 
önska dom lycka till. Snart kommer det in semester-
avlösare och vi hoppas att dom ska trivas hos oss. Ni 
är värdefulla för oss, det är tack vare er som vi kan få 
ledigt. Som jag har förstått så ser det bra ut under 
sommaren med bemanningen på sektionen.  

Vi har haft 3 st. medlemsutbildningar under hösten 
med bra uppslutningar under dom dagarna. Vi gick 
igenom lite om LAS och sen fick man jobba i grupper 
med olika frågeställningar och det uppskattades av 
alla.  

Angående avtalet -17, det blev ett 3-årigt avtal bra 
eller dåligt? 

Avtal -17 

ÅR 1: 569 kr Generellt 284 kr Lokal pott 285 kr Stup-
stock 512 kr 57 kr att fördela (2% ) 

ÅR 2: 522 kr Generellt 261 kr Lokal pott 261 kr stup-
stock 470 kr 52 kr att fördela (1,8 % ) 

ÅR 3: 620 kr Generellt 310kr Lokal pott 310 kr Stup-
stock 558 kr 62 kr att fördela (2,1 %) 

LP (Livstidspension) 0,2 % per år. 

Lövlinjen: Inga stora förändringar i nuläget och går 
bra samt håller på med utbildningar. 

Renseri: Går bra men vid störningar på anläggningar-
na så är det viktigt att bemanningen är rätt tillsatt för 
då märks det av. Vi har fått in projektanställningar 
och så kommer det semesteravlösare som ska jobba 
under sommaren. 
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I avtalsrörelsen är det centrala avtalet klart och gäller i 
tre år men det lokala har inte tagit fart än och ser lite 
segt ut. För vår del verkar det svårt att hitta lösningar 
för hur vi ska kunna klättra i lönestegen, men det är 
inte enkelt att få några minuter med vissa chefer och 
diskutera detta problem. 

Semestern är ju i antågande och ett stort hopp att vä-
dergudarna ska vara med oss och att solen ska visa sig 
några minuter mer i år än förra året. Men vilken del av 
sommaren eller hela sommaren, ja det återstår att se. 

SOLIG sommar och semester. 

Anders B 

SEKTION LAB. 

RS-17 är över, för lab. innehöll det en del aktiviteter, 
bl.a. en utbildningsdag för personalen och en del stu-
diebesök.  

Next-projektet löper på, det är full fart på planerna för 
det nya labbet. Ritningar och förslag ligger ute till allas 
beskådande och man kan komma med egna syn-
punkter. Några har varit på studiebesök till olika bruk 
för att studera lokaler och arbetsflöde. Man har också 
varit och kollat på en annan typ av Autoline som 
kanske passar kommande verksamhet. Det är i nuläget 
ganska svårt att bedöma hur arbetet kommer att te sig, 
för mycket är osäkert ännu -  vad ska provas, hur ofta, 
av vem mm.  

Det blev lite omkast i allt när man meddelade att PM 4 
ska fortsätta köra. För labbets del innebär det ytterli-
gare utökning av personalen, positivt!  

Och för en gångs skull så är lab. en avdelning som 
INTE drabbas av nedskärningar i omorganisationen. 
För  2019 betyder det att vi får ett stort antal nya med-
arbetare på lab. och enligt säker källa så är de allra 
flesta nöjda med sin nya placering. Stora utbildnings-
insatser väntar , en del har redan dragit igång.  

Så ska vi se om vi kan få till det lite bättre med lönen 
också då, såklart! 

Härlig sommar på er alla!             CS 

SEKTION EFTERBEARBETNING 

Hej! 

Jag börjar med ett glädjande besked - att företaget 
har anställt en extern firma, Arne Larssons Åkeri, 
som ska sköta städningen av magasinen, fem dagar 
och fem timmar i veckan. Med början under våren/ 
sommaren är det meningen, så det innebär att vi får 
hjälpas åt att få städningen att fungera. Nästa sak 
som pågår är ju framtida organisation som företa-
get meddelar ut under v.19 vilket innebär stora för-
ändringar för många och som kan ta tid att smälta. 

Mera svårhanterliga saker är ju vår truckpark, som 
är väldig känslig särskilt angående lasttruckar. Vi 
har haft problem med truckar i massamagasinet 
och olyckliga omständigheter med truckar som va-
rit trasiga. Inga reservdelar fanns, vilket medförde 
att man fick stoppa flingen i två olika etapper in-
nan det kom ut en lasttruck från utlastningen. Den 
fick göras i ordning för att passa massaaggregatet 
och kunna lossa och lasta i massamagasinet. Inom 
kort så kommer massatruck 452 ut efter renove-
ring, men denna truck har ju några år på nacken 
och detta är väl inte helt optimalt. 

Nu verkar det som att detta är under utredning och 
vi hoppas på ett snabbt beslut om åtgärd, vilken typ 
av truck som det ska satsas på. Även dragarna är 
ifrågasatta angående deras hållbarhet (många verk-
stadsbesök). Stoppet brukar innebära att magasinen 
har gott om lediga fack och städning och målning 
kan göras utan alltför stora problem. Detta RS var 
det lite väl mycket lager i magasinen, som innebar 
att städning och målning inte blev gjort.  

Semestervikarierna som börjar jobba nu, plus att 
det görs en truckutbildning under v20, innebär att 
vi får vara extra vaksamma i magasinen när vi las-
tar och lossar, för vi har många nya vikarier som 
behöver ha lite mera stöd och utbildning. Och till 
det viktigaste är att vi ska ha en säker och skadefri 
arbetsplats, inte för stora krav på våra semestervi-
karier, som t.ex. att det ska gå lika fort som för en 
ordinarie.  

Next-projektet pågår för fullt och det innebär lite 
ge och ta om man ska få det fungera. I flingmaga-
sinet har det ju alltid varit begränsat med plats och 
stort trafikflöde. Detta innebär att personal som 
jobbar har fått jobba i för trånga utrymmen och det 
blir då tidskrävande arbete som även betytt stor 
risk för olyckor och tillbud. Men efter vissa för-
ändringar i verksamheten så har man efter några 
om och men fått billastningen att fungera skapligt. 
(Tack alla inblandade för tålamod och engage-
mang) Flingmagasinet och den nya indragningen 
av järnvägsspår på den östra sidan av magasinet är 
i full fart och följer tidplan, det ska vara färdigt 
slutet på juni  I nya rullagret är i skrivande stund 
pålning klar till drygt en tredjedel och det flyter på 
som planerat.  
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SEKTION PAPPERSTILLVERKNING 

Att kliva på som ny sektionsordförande i denna 
turbulenta tid som råder, är ingen dans på rosor. 
Vad ska man säga? Det är en turbulent tid vi alla 
går till mötes. Det kommer bli en förändring för 
oss ALLA på ett eller annat vis, under många år 
frampå. Nya jobb, nya kollegor, nya arbetssätt, 
osv. 

Vad det gäller förhandlingarna, så har facket en-
bart förhandlat om en anställning för samtliga 
kollektivare på Gruvöns område. I vårt förslag så 
hade samtliga kollektivanställda en plats på 
Gruvön 1/1-19 men förslaget mottogs ej helt från 
företaget. Företaget ansåg att sitt förslag var det 
som gällde (då AG får leda och fördela arbetet 
som dom vill på Gruvön). Med viss förändring 
på diverse lösningar blev det i form av avtalslös-
ning, placering på annan avdelning och dylikt 
och ca 75% reducerades på ÖT -listan.  

Vad det gäller LAS så urholkades den för ca 10 
år sen, till fördel för företag, anställningstid har 
mer jämställts med kompetens, bland annat. An-

ställningstiden historiskt har haft en starkare be-
tydelse i LAS än nåt annat. Men så är det inte 
sedan en tid tillbaka. 

Man kan diskutera mycket om varför han/hon 
och inte jag, i de olika placeringar som företaget 
påvisat till 1/1-2019. Men vad det gäller hur or-
ganisationen ska se ut, så har företaget sin fulla 
rätt till att placera oss anställda var som helst, 
innanför grindarna på Gruvön, allt enligt lagens 
långa arm.  

Vad det gäller PM4 så måste den ju rulla vidare 
(hur länge återstår att se), med världens bästa 
kvalitéer, varav en som vi är ensamma om att 
tillverka i koncernen. Jag hoppas, när allt har lagt 
sig med funderingar och dylikt, att vi tillsam-
mans kan hitta en bra motivation till att driva 
maskinen vidare (helst kanske för all framtid, om 
vi ser till att tillverka produkterna än bättre än 
idag). Vi får pusha och stötta varandra så gott det 
går.  

Men vi är inte där ännu, nu är det 2017 och vi 
har ett jättejobb att göra på p-bruket fram till 1/1-

19. Många nya som ska lära sig arbetsuppgifter-
na på p-bruket och flutingen. För den personal 
som ska över till KM7 och andra avdelningar, 
har med sig kunskap i bagaget som måste leva 
vidare på p-bruk och flutingen.  

Det är kul för samtliga som kommer att få vara 
med om en nystart på KM7 och andra avdelning-
ar. Jag hoppas att det kommer gå relativt lätt att 
få igång KM7:s linje, när det blir dags för att 
trycka på startknappen efter att byggnationen av 
linjen är klar. 

Vad det gäller oss på papperstillverkningen, så 
måste vi tänka på säkerheten nu när vi blir 
många nya på avdelningen (detta gäller både p-

bruk och flutingen).  

Jag själv befinner mig i ett litet vacuum, just gäl-
lande om hur allt kommer att klaffa på golvet, ett 
stort pirr i magen på både gott och ont.  

Vad man inte ska göra är att säga nej till att göra 
andra jobb, än de jobb man gör här och nu. För 
det kan tyvärr komma att tolkas till det negativa, 
typ arbetsvägran och liknande (det kan leda till 
avsked). Likaså med att åsidosätta säkerhetsde-
taljer (vilket är mycket allvarligt), som också kan 
leda till direkt avsked.  

Att visa respekt för varandra, är något som vi 
människor överlag måste bli mycket bättre på. 
Förändringar kan vara både roligt och inte roligt, 
men kan, om man vill, öppna upp för nya möjlig-
heter. 

En rullgardin dras lätt ner till mörker, men kan 
om man själv vill, åter dras upp till ett dagsljus 
igen. Livet (och arbetslivet) är och förblir en 
berg och dalbana, med skarpa kurvor, långa ra-
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kor, branta ner- och uppförsbackar som vi som 
grupp eller individer måste tackla på ett eller annat 
vis.  

Hur man än vänder och vrider på situationer och 
händelser som sker, så blir det antingen ljust eller 
mörkt, rätt eller fel. Man väljer själv hur man han-
terar livets alla utmaningar. Hjälp finns att få på 
ett eller annat sätt, om man anser sig själv vara 
mottaglig för det.  

Jag anser att man ska bemöta andra som man själv 
vill bli bemött, ger man så får man även ta, t.ex. 
klarar man inte att ta ett skämt om sig själv så ska 
man heller inte skämta om andra. Den som anser 
att han eller hon är felfri, har ännu ej fötts till 
denna jord. Hur som haver, så ge och visa 
varandra ömsesidig respekt ute på fabriken gott 
folk, detta anser jag ska gälla alla människor oav-
sett befattning inom Billerud Korsnäs. 

Sommaren är på intågande med semestrar, ta till 
vara på er återhämtningstid, för det kommer att 
behövas ny energi för oss alla frampå. 

Har ni frågor, så hör gärna av er, hugg tag i mig 
(eller Fredrik för den delen också). Kan jag/vi inte 
svara med en gång så återkopplar vi med svar så 
snart vi kan. Med all respekt för mitt privatliv, så 
diskuterar jag frågor gällande Gruvön under min 
arbetstid. 

Avslutningsvis hoppas jag att vi alla får en ljus, 
solig och varm sommarsemester i år. Och jag vill 
med detta önska alla en trevlig sommar. 

Ordförande Papperstillverkningen 

Patrik Nilsson 

0555-41039 

patrik.a.nilsson@billerudkorsnas.com 

 

SO  PAPPERSTILLVERKNING 

Dagarna och månaderna går snabbt och när detta 
skrivs är vi kommit halvvägs in i maj. Det riktigt 
fina och varma vårvädret har tyvärr inte riktigt 
dykt upp, endast några enstaka dagar, vilket jag 
tycker är synd, för dessa vårdagar är de bästa på 
hela året. 

Nu ska alla fått beskedet på vilken plats i organi-
sationen du kommer att ha efter första januari 
2019. Alla ska haft ett personligt samtal med sin 
närmaste chef och/eller sektionschef.  

Jag som HSO har inte varit delaktig i några för-
handlingar, men jag vet att de som varit det har 
lagt ner väldigt mycket tid för att få det bli så bra 
som möjligt. Tyvärr vid sådana här förändringar så 
kommer det alltid individer i kläm och hamnar 
utanför, och det är många som inte är nöjda med 
sin placering.  

Bosse, Patrik och övriga gänget har jobbat hårt 
mot företagets förslag, och hade en lösning där 

alla hade en plats i organisationen 2019. 

För övrigt på pappersbruket så pågår det mycket 
utbildningar, och vad jag hört så flyter det på 
ganska bra, många som har fått lära sig mer kvali-
ficerade arbetsuppgifter. 

Nu börjar nästa steg i utbildningarna, att börja pla-
nera om för att få till en bra organisation i pap-
persbruket när bara PM4 ska gå. Vi får se hur det 
pusslet ska läggas, det är inte en lätt tid vi har 
framför oss, där vi ska ha medarbetare som är ut-
bildade och motiverade för att PM4 ska tuffa på, 
förhoppningsvis för oss, länge. 

2017 års avtal blev klart dagen innan det tidigare 
löpte ut, ett 3-årigt avtal där den första centrala 
löneökningen ska varit med på lönebeskedet i apri-
lutbetalningen. Den lokala är inte klart ännu, Pa-
trik skriver mer om detta. 

I slutet av mars hade vi årets RS-stopp, stoppet var 
relativt lugnt, tyvärr hade vi ett olycksfall med 
frånvaro i pappersbruket. 

För övrigt var det bra ordning och reda tycker jag, 
PM2 hade en stoppkoordinator vilket fungerade 
mycket bra, något som också övriga maskiner 
borde ta efter både på dagsstopp och RS-stopp. 

Under året som gått har vi haft 4 olycksfall med 
frånvaro på pappersbruket, varav 3 av dem är på 
PM5.  Varför det är så är kanske olyckliga om-
ständigheter? Jag vet inte, men alla måste försöka 
vara rädda om sig själva och sina arbetskamrater. 

Nu får vi hoppas att det blir en fin sommar och att 
alla får en bra semester. 

För mig kommer det bli den jobbigaste semestern 
jag någonsin haft, eftersom jag kommer cykla till 
Paris, mer om det på annat ställe i tidningen. 

Ha en trevlig sommar och semester allesammans. 

HSO Pappersbruket  
Fredrik Nilsson 

41335 

fredrik.nilsson@billerudkorsnas.com 
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HSO - FLUTING 

Vi har hittills i år haft 4 st. olycksfall utan från-
varo, 12 st. tillbud, 30 st. riskobservationer, 
samt en övrig avvikelse. Bra att vi rapporterar, 
men vi kan alla kan bli ännu bättre på att skriva 
i PIA. Vi får tänka på att det är för vår egen ar-
betsmiljö och säkerhet vi skriver. 

Vi har haft ett RS-stopp där vi klarade oss utan 
olycksfall, vilket var mycket bra. Det fanns en 
del saker som kan förbättras när det gäller sam-
ordning samt bryt och lås under våra stora 
stopp. 

Vi håller också på med våra riskbedömningar 
när det gäller neddragningar av befattningar på 
PM6. Vi har haft flera träffar med både salsla-
get och maskinlaget. De här bedömningarna 
skall vara färdiga till sista maj enligt plan.  

Det är sagt att 1 befattning skall dras in till 
2019, men för att det skall kunna göras krävs 
det förändringar för att man skall kunna göra 
arbetet på en befattning mindre. Den föränd-
ringen är inte klarlagd än i skrivande stund. Den 
andra befattningen skall försvinna till 2021, om 
det nu är möjligt? 

Säkerheten för RM och omrullningsmaskinen 
har också uppgraderats. Nu är kraven på att 
skyddsräcken skall vara minst 1.40 meter. De 
gamla skyddsräckena var endast 1.10 meter och 
behövde därför göras om. Skyddsräcket på upp-
lösaren till RM har höjts till 1.40 meter. Omrull-
ningsmaskinen har också gjorts säkrare så att 
man inte kan komma in i den under drift. 
Skyddsområdet har också uppgraderats där. 

En hel del jobb gjordes också i packen under 
stoppet. Man breddade centreringen och trim-
made upp hastigheten lite grann. Vid igångkör-
ningen så var det en hel del krångel i packen 

innan man fick det att fungera bra. 

10 och 11 maj gick företaget ut och informerade 
alla anställda med ett personligt samtal hur det 
kommer att se ut efter 2019. 

Leif 

SEKTION UNDERHÅLL 

Det har hänt en del saker sedan sist jag skrev, 
det grävs hål och det knackas pålar lite här och 
där. Parkeringen har flyttats och där är det lite 
kaos med parkerade bilar hur som helst och det 
är inte bara intern personal som ställer bilen på 
den parkering som är för oss på bruket. 

Projektet NEXT fortsätter och det är väldigt in-
tensivt arbete på bygg platserna. Vi får ha över-
seende med att det är folk över allt och att vi 
inte känner alla som är inne på området. Och så 
vi får hjälpa de som är nya här. 

Vi har fått ett treårigt centralt avtal som ger oss 
6,5% på 3 år, det blir 569 kr första året +0,2 % i 
avsättning till L/P delpension, år 2 blir det 522 
kr +0,2 och år 3 blir det 620 kr+ 0,2% till av-
sättning till LP/delpension. Av de kr vi får ska 
det förhandlas om hälften lokalt och blir man 
inte överens så blir det stupstocken och den är 
90-10. Jag själv tycker att det inte var något bra 
avtal men jag kanske har fel? Det lokala avtalet 
är inte klart men det dröjer nog inte så länge till, 
hoppas jag. Har ni något som ni tycker att vi ska 
ha med i någon förhandling så måste ni kon-
takta mig, så vi sätter oss och skriver ner kra-
ven. Det vore roligt att få in några bra förslag. 

Ni kan gå in på underhålls Share Point och se 
alla protokoll på skydd och säkerhet, det kan 
vara intressant att se vad som händer i skydds-

grupperna på er avdelning. 

Vi skulle ha varit och sett på ett 
nytt lönesystem,  men mötet blev 
inställt denna gång. Vi skall fort-
sätta att arbeta med det så snart det 
blir tillfälle. 

Nu har vi fått besked om var i den 
nya organisationen man är place-
rad. Jag hoppas att alla har fått 
svar på sina frågor av arbetsled-
ningen angående organisationen 
eller varför de blivit flyttade till 
nya avdelningar. 

Vi ser nu fram emot vår semester, 
varma och soliga dagar . 

Mvh Sören. Tele 41396 

Soren.johannesson 

@billerudkorsnas.com 
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”Tour de Paris” med Team Rynkeby - 3 

Dagarna och veckorna rusar nu fram och avfärden mot paris närmar sig med stormsteg. 

När de6a skrivs är det 55 dagar kvar 
ll vi ska påbörja färden ner mot Frankrikes huvudstad. 

Söndagen den 9 juli så är vår första rik
ga cykeldag, vi börjar cykla från Kiel i Tyskland. Dit tar vi 

oss med båt från Göteborg. 

Vi cyklar mellan 15-20 mil/dag under en veckas 
d genom den Tyska, Belgien och Frankrike, vi 
kommer fram 
ll Paris lördagsförmiddagen den 15 juli. 
Där samlas alla 44 lag och ca 1700 cyklister från Danmark, Sverige, Finland, Norge, Färöarna, Is-
land och cyklar gemensamt runt och i Paris som en avslutningsprolog.  
Vi har börjat känna på allvaret samt bygga upp teamkänslan så har vi varit på träningsläger i 
Sunne under några helger, då hade vi även med vårt proffsiga serviceteam som vi har runt oss, 
MC-förare som visar vägen, följebil samt servicebil bakom som fixar ifall något skulle hända eCer 
vägen och vårt matlagningsteam som ser 
ll a6 vi får i oss energi under resans gång. 
Så om intresse finns så kan ni följa oss på internet vart vi åker, någon kommer ha en GPS-puck på 
sig så man kan live-följa vår resa genom Europa på Team Rynkebys hemsida. Kan även följa oss 
via facebook eller Instagram, sök eCer Team Rynkeby Värmland 
Så nu håller vi på a6 knyta ihop säcken med några sista event, några sponsorer så vi får in mer 
pengar, vi vill ju slå Eolårets rekord.  
Vi har utökat träningen också så vi orkar ta oss 
ll Paris, det är inte roligt a6 cykla ner och vara 
helt slut, utan man ska få försöka njuta lite också av resan. 
Nedan ser ni hur mycket som samlats in 
digare år, allt är i svenska kronor. 

 
Årets resultat presenteras under hösten i en avslutningsceremoni. 
Alla insamlade pengar går direkt 
ll Barncancerfonden, vi står för alla personliga 
kostnader som cykel, kläder, mat, hotellrum på resan ner 
ll Frankrike.  
Nästa nummer av ”Kvar
ngen” är resan genomförd och då kommer en sista ar
-
kel om hur resan egentligen varit.  

fortsä6ning följer…..    

Vid pennan, Fredrik Nilsson 
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Årligen hålls en sammankomst där representanter från företag inom industrin och 
fackliga representanter inbjuds för att få information och föreläsningar för att stödja 
och inspirera. 2016 handlade det till stor del om hur medarbetare ska kompetensut-
vecklas i takt med tekniken och nya krav i arbetslivet.  

Ett verktyg, ”Sirius utbildningscentrum”, presenterades, en webbplats där man 
kan ange utbildningsbehov och samarbeta för att få till bra utbildningar, något som 
nog tyvärr inte används av så många av skogsindustrins företag ännu, förhopp-
ningsvis ökar det på så småningom.  

Årets evenemang handlade i övrigt om ”Förtroendefull samverkan – en förutsätt-
ning för bra organisatorisk och social arbetsmiljö”.  Man vill sätta fokus på ett 
hållbart ledarskap i samklang med ett engagerat medarbetarskap. Med andra ord – 
om chefen/ledaren lyckas och gör ett bra jobb så smittar det av sig till medarbetar-
na. Vikten av goda relationer betonades, även förmågan att få fler med på båten, 
alltså att kunna leda och skapa engagemang och motivation hos kollegor. 

Christian Monö, föreläsare och författare till boken ”Beyond the leadership myth” 
talade om ledarskapets olika skepnader och att vi egentligen inte följer en ledare 
utan en vision. Goda synergier finns att vinna på att ha ett skiftande ledarskap där 
man tillvaratar de bästa egenskaperna i olika lägen. Många företag skapar konkur-
rens mellan medarbetare istället för samarbete vilket kan leda till konflikter och 
osämja. Istället ska man tillvarata massans vishet, detta leder till mångfald, obero-
ende och decentralisering, säger han. Ett citat från föreläsningen: ”Everybody is a 
genius. But if you judge a fish by it´s ability to climb a tree it will live it´s whole life 
believing it is stupid” (Albert Einstein). Christian berättade också om ett antal företag 
som gått ifrån den vanliga strukturen och endast har en ledningsgrupp, inga chefer 
därunder, t.ex. Netlight consulting, Gore m.fl. vilket innebär mindre styrning av per-
sonalen men också större fokus på samarbete och synergier, lojalitet mot visionen, 
inte mot enskilda individer.      

Efter lunch gästades forumet av P-O Bergström, som bl.a. arbetar med att utbilda 
förhandlare. Han talade om chefskapet, vad ska en chef egentligen producera? 
Svaret från församlingen, där de flesta är chefer, var ”motiverade och engagerade 
medarbetare som känner arbetslust”. Hur ska då detta gå till? P-O menade att che-

 

 

 

kompetensforum 2017 
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fen bör skapa förtroende och avlägsna störningar i organisationen, främst genom att 
hålla medarbetarsamtal regelbundet. Om det avsätts en timme per år för det så mot-
svarar det 0,5 promille av chefens arbetstid och inte ens det hinns med, P-O rekom-
menderar 6–12 samtal per år. Detta förbättrar informationen, man låter inte problem 
växa sig stora och det blir också lättare att rekrytera rätt chefer då de vet att detta 
ingår och är prioriterat i arbetsuppgifterna. 

Om lönesamtal – de är ofta en orsak till störningar i organisationen. Lönesättning 
kan stimulera, individuell lön medför dock att man ska ha en sorts lönerättvisa. Det 
finns risk att medarbetaren känner sig orättvist behandlad i lönesättningen, i fördel-
ningen gentemot andra, men också på grund av chefens förmåga att motivera sitt 
beslut -  man får betalt enligt chefens upplevelse av ens insats. Om arbetsgrupper/
lag säger han – kom överens om vad som är ok och accepterat i gruppen, alla bör 
vara med och formulera dessa regler. Var sen tydlig vid introduktion av nya medar-
betare vad det är som gäller för att arbetet ska löpa friktionsfritt. Utbildning/möten – 
bannlys mobiltelefoner, sufrplattor och datorer för att alla ska ha fokus på det som 
behandlas. Förhandlingar – utbyt förslag och information innan förhandlingen, brist 
på öppenhet tar onödig tid och skapar stress. Istället för argumentation – ställ frågor 
och kom med nya förslag som sätter fart i förhandlingen. Skriv protokollet klart innan 
förhandlingen avslutas.  

Dagens sista föreläsare var Christin Mellner, fil.dr. forskare i Arbets- och Organi-
sationspsykologi på Stockholms universitet.  Hon berättade om ett pågående forsk-
ningsprojekt som handlar om balans i livet kopplat till arbetet och fritiden. Dagens 
teknik, livstempo och sociala acceleration gör att vi måste springa fortare och fortare 
och ändå hinner vi inte med, ”we are going nowhere, but faster”. Vi får sämre livsba-
lans och är mindre produktiva om vi inte kan stänga av arbetet när vi är lediga. Tek-
niken är inget problem, det är hur vi använder den som ställer till det. Man bör sätta 
tidsgränser för arbete på ej ordinarie tid, det går aldrig att ”ta igen” övertid. Den nya 
AFS:en om social och organisatorisk arbetsmiljö anger att man bör vara aktsam så 
inte gränserna överskrids, vilket leder till stress, sömnproblem och ohälsa. Ökande 
sjukfrånvaro är i sig alarmerande, men även ett antal sjuknärvarotillfällen indikerar 
att man inom några år har att vänta en ökande frånvaro, säger hon. ”Switch-off” och 
återhämtning är nycklarna till ett gott arbetsliv, detta måste vara tillåtet i organisat-
ionen och det är alldeles för få som säger till om det är för mycket att göra. En änd-
rad struktur måste till om behovet av after-work, fredagsmys, yoga och liknande blir 
allmänt vedertaget, dessa aktiviteter är att betrakta som plåster. Det som är viktigt 
är ”självmedkänsla”, man ska göra det som är bra för en själv. Värdeöverensstäm-
melse baserad på medmänsklighet betyder att man som chef kan se sig själv i spe-
geln och veta att man kan stå för det man gör på arbetet.   

Årets forum lockade 122 deltagare varav 18 var 
från Pappers. Från Gruvön deltog Anita Sjölander, 
Claes Hansson, Johan Andersson och jag själv, 
som gjort anteckningar och skrivit om det här.  

Christina S. 



16 

 

 

 

   

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

Välkommen  
26 augusti,  
då är det dags 
för 96:ans 
GRILLFEST i 
Sveaparken.  


