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ÅRSMÖTE, del 2, 14 april. Inte riktigt lika välbesökt som första mötet, som hölls den  30 mars. 
Valet av ordförande gjordes genom medlemsomröstning i Röda Baracken i perioden där emellan, 
mötet återupptogs och resterande val kunde därefter göras.  

 FÖRSTA MAJ-TÅGET I GRUMS 
Traditionsenligt så deltog Pappers avd. 96 i årets 1-majfirande 
med vår fana och en Pappers-banderoll  

Alla medlemmar önskas en härlig sommar!Alla medlemmar önskas en härlig sommar!Alla medlemmar önskas en härlig sommar!Alla medlemmar önskas en härlig sommar!    
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Tack Medlemmar…. 

Medlemmar, tack för förtroendet a� under arton år ha� 

uppdraget som ordförande för Pappers avdelning 96, en 

resa genom händelser och förändringar både på go� och 

ont. 

Förändringar står för dörren och den nye ordföranden har #llsam-

mans med förtroendevalda e� vik#gt men också tungt arbete 

framåt i #d. 

Stewe Cato 

Senior Advisor 

ÅRSMÖTET 2016 

96:ans årsmöte hölls den 30 mars, val till styrelsen skulle hållas, 

mötet fick på begäran skjutas fram för att valet av ordförande 

skulle ske genom personlig röstning i Röda Baracken. Efter att 

detta genomförts med hjälp av våra revisorer  så återupptogs mötet 

den 14 april. Då tillkännagavs valresultatet, vilket resulterade i att 

Bo Knöös blev vald till ny ordförande för avdelningen.  Därefter 

genomfördes resterande val som återstod på dagordningen.  

Styrelsen för Pappers avd. 96 ser nu ut enligt följande: 

Ordförande: Bo Knöös 

Kassör:  Mikael Gård 

Stud.org.:  Christina Svensson 

Ledamöter:  Johan Andersson 

   Peter Svensson 

   Patrik Nilsson 

   Anders Berndtsson 

   Sören Johannesson 

Suppleanter: Christer  (Bobby) Jansson 

   Leif Jonsson 

   Stefan Johansson 

   Carina Olsson 

CS 

Stewe avtackas med blommor 
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Hej på er alla! 

Först och främst så vill jag här och nu passa 

på att tacka för förtroendet från er alla och 

jag hoppas att jag kan leva upp till era för-

väntningar. Men som ni vet kan man ju inte 

uträtta några mirakel på kort tid utan vi (och 

då menar jag oss alla) måste tålmodigt jobba 

för att förbättra både arbetsmiljön och våra 

löner. 

Just den sociala och organisatoriska  arbets-

miljön ser jag som det viktigaste arbetet vi 

har framför oss. Jag har under min tid som 

ordförande på Pappertillverkningen både 

hört och sett medarbetare som inte mår bra 

på jobbet (det beror både på arbetssituation-

en och personliga skäl) vilket inte är OK. 

Och mår man inte bra på jobbet så spelar 

lönen inte så stor roll. Vi förväntas springa 

fortare och fortare och göra fler och fler ar-

betsuppgifter (utan att få bättre betalt).  Hur 

kommer vi då tillrätta med arbetsmiljön? 

Det kom en ny AFS 31 mars i år, den är en 

förbättrad version av tre st. tidigare AFS:ar 

som behandlar just arbetsmiljö, organisation 

samt kränkande särbehandling, med tydli-

gare direktiv till arbetsgivaren och ett bra 

hjälpmedel för skyddsombuden. Följde bola-

get denna till punkt och pricka skulle arbets-

situationen avsevärt förbättras för flera av 

våra medlemmar. Gå gärna in på arbetsmil-

jöverket och sök på AFS 2015:4. 

Hur ser det då ut på förhandlingsfronten? 

Bolaget vill nu införa bemanningsföretag för 

att täcka upp korttidsfrånvaro, vilket vi - 

Pappers, Ledarna, Unionen samt Sveriges 

Ingenjörer, har sagt NEJ till. Bolaget går 

trots detta vidare i frågan. Hur man ser på 

arbetsmiljön i detta fall vete gudarna, då fler-

talet studier i ämnet visar att personal i 

otrygga arbetssituationer mår sämre.  

Löneförhandlingarna ligger i startgroparna, 

vi har haft en sittning med HR och väntar på 

nästa, där vi hoppas de preciserar vad de har 

för tankar om vilka yrkesgrupper dom vill 

höja upp. 

Nä, nog om arbetsrelaterade uppgifter nu när 

vi går mot ljusare tider. Ta vara på somma-

ren och semestern och vila upp er ordentligt 

och gör saker ni tycker är roliga. Själv blir 

det fotbolls-EM framför Tv:n och en och 

annan kall dryck.  

Ha nu en solig, varm och härlig sommar 

     Bosse K. 

bosses 

SIDA   
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SHSO 

SAMORDNANDE HUVUDSKYDDSOMBUD 

Telefonin….. Ja än en gång! Fortsatt krångel 

som måste redas ut. 

Nu ska det sättas till en projektgrupp internt på 

Gruvön. Där ska vi försöka komma tillrätta 

med kvalité och krångel med telesamtalen. Problemet med larmtelefoner 

som idag inte ger positionering och ingen ”Mandown”-funktion måste vi 

också lösa på något vis. När projektet ska starta vet jag inte idag, detta har nyss beslutats i led-

ningsgruppen. 

PIA har vi börjat använda flitigt och det är jättebra! Tyvärr så finns det en del saker som slä-

par efter i utredningar och inskickade Försäkringskasse-ärenden. De senaste siffrorna på det 

fick vi på Samverkansmötet den 19/5 av arbetsmiljöingenjören Helena. Det är bara 42% av 

årets ärenden som är inskickade! Till det så finns det ärenden kvar sedan tidigare år. Här har 

skyddsombuden en roll att sköta. De måste kolla sin mail minst en gång i veckan för att se 

efter om de har något att läsa igenom och klarkryssa - det som visar att skyddsombudet är 

överens i ärendet. Har man inte gjort det så kan man inte skicka in till Försäkringskassan! 

Skulle man ha frågor i ärendet så ska man ta kontakt med den skadade och höra sig för. Detta 

bör göras i vilket fall som helst! Det bästa är ju om den skadade, händelseansvarige och 

skyddsombudet sitter tillsammans och gör utredningen! Så bör det göras, men det funkar inte 

alla gånger kanske. Är man inte riktigt överens så måste skyddsombudet eller den skadade 

göra anmärkningar inskrivna innan man ”klarkryssar”. 

Ett sådant exempel skulle kunna vara ett färdolycksfall ute på någon av våra parkeringar eller 

närmaste tillfartsvägar, t.ex. innanför järnvägen mot Gruvön, vid södra infarten. Så är det be-

stämt i Samverkansgruppen att det ska bedömas och att det alltså ska skrivas in som färdo-

lycksfall. Grindarna är gränsen, anser företaget. Men det är inte så enkelt! Om man då också 

fyller i som anmärkning vid t.ex. ett benbrott ute på en parkering, att det borde anses som ar-

betsolycksfall därför att det är Bolaget som har ansvar/äger parkeringarna och tillfartsvägarna, 

för skötsel och underhåll (gäller snöröjning, sandning, asfaltering och allt övrigt underhåll, det 

kanske var en isfläck som inte syntes i mörkret?) så har det stor påverkan på ev. ersättning. 

Detta är väldigt viktigt att man ser till att man skriver in så,  det kan ha stor ekonomisk bety-

delse för den som blivit drabbad. Färdolycksfall ger inte ersättning till full lön, det ska ar-

betsolycksfall göra! 

Om du skulle råka ut för detta själv så påminn skyddsombudet och utredaren om att så vill ni 

få det inskrivet! 

För övrigt så känner jag stor oro för hur kommande semesterperiod kommer att avlöpa med 

tanke på bemanningen i P-Bruket! 

Jobba säkert!             Morgan ”James” Jakobsson 

MORGAN JAKOBSSON 

TFN. 41515 
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SIRIUS - klingar det bekant? Det är 
”Skogsindustrins råd för industriell utveckling i 
samverkan” Här möts representanter från In-
dustriarbetsgivarna, Ledarna, Pappers, Sveriges 
Ingenjörer och Unionen för att tillsammans få till 
förbättringar inom olika områden, såsom arbets-
miljö, säkerhet & hälsa, jämställdhet och mång-
fald, kompetensutveckling. En tidning ges ut fyra 
ggr om året med olika teman, senast var det jäm-
ställdhet och mångfald som belystes. Små faktab-
lad ges också ut, ”Smart & säkert” , som ger råd 
och tips i arbetsmiljöfrågor (och den bör finnas 
ute på alla våra arbetsplatser). I början av året 
hölls i Sirius regi en årligen återkommande kon-
ferens, ”Kompetensforum”, där deltagare från alla 
Sveriges pappersbruk var inbjudna. Vi deltog från 
Pappers avd. 96 med några representanter, Bille-
rudkorsnas var gott representerat med deltagare 
från HR mm, tyvärr var det dock inte så många 
från Gruvön från arbetsgivarparten. På kompe-
tensforum informerades om och demonstrerades 
”Sirius utbildningscentrum”, som är en nätbase-
rad mötesplats med fokus på skogsindustrins be-
fattningsutbildningar. Detta verktyg är tänkt att 
användas för att söka utbildningar och kunna 
samarbeta för att ”få till det” även om man inte 
har så många aspiranter så att man kan genomföra 
en kurs själv. Detta blir då utifrån behov och öns-
kemål som finns för olika befattningar och som 
kommit fram exempelvis genom medarbetarsam-
tal. Tyvärr har det inte blivit någon större rusning 
ännu för att samarbeta i kompetensfrågor på detta 
vis. Och det är väl lite synd, kan man tycka, nu-
mera har vi ju inte Markaryd att tillgå för utbild-
ning och helt klart är att våra olika befattningar 

kräver ständig uppdatering och påbyggnad av 
kunskap.  Man får hoppas att intresset vaknar till 
liv, detta är ju ett suveränt hjälpmedel för den 
chef som raskt vill utveckla sin personal, och ett 
bra stöd för de bruk som har kontinuerlig kompe-
tensförsörjning för sin personal och inte vill vänta 
på att få ihop till stora egna utbildningsinsatser. 
Läs gärna mer på www.industrisirius.se/ 

Höstens utbildningsplaner håller på att smidas, 
men det är mycket på gång med Next-förprojektet 
som pågår som sätter oss på prov tidsmässigt. Vi 
ska allt genomföra våra medlemsutbildningar som 
tidigare, tro inget annat. Kalendrar är fulla för 
många av de förtroendevalda som är tänkta att 
vara med, men vi har förbokat dem och lokaler 
till 28/9, 5/10 och 12/10 och hoppas att det ska gå 
att ro iland då. Om du har idéer på vad du vill 
veta mer om, hör gärna av dig! 

Skyddsombud och arbetsledning går i vår och 
höst gemensam utbildning i ”Organisatorisk och 
social arbetsmiljö” här på Gruvön. Det blir intres-
sant att se om den här nya AFS:en leder till något 
nytt. Det finns mycket att fundera över när man 
tänker till lite extra i de här frågorna, ämnen som 
är väldigt aktuella i dessa dagar.  

Pappers har tagit fram ett nytt utbildnings– och 
diskussionsmaterial som är tänkt att användas vid 
en första facklig introduktion, i mindre grupper, 5
-10 personer. Det är lite oklart ännu hur vi ska 
jobba med detta, återkommer i den frågan 

Lev gott i sommar!Lev gott i sommar!Lev gott i sommar!Lev gott i sommar!  CS 

Studier  
Tfn. studieorganisatör  41485 
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AVTAL 

2016 
 

Nytt avtal för Pappers tecknades 1 april 2016 och utfallet blev 2,2% i löneökning, vilket innebär 304 

kr till alla och 304 kr till potten som det ska förhandlas lokalt om. De 304 kr uppräknat här på 

Gruvön med vårt ÅR-tillägg blir 350 kr, alltså 350 kr till alla, som betalas ut på direkten, därutöver 

350 kr att förhandla lokalt om. Detta ska fördelas i befintlig löneskala.  

Nytt i årets avtal är möjligheten att ta delpension. Förutsättningar för detta är att man sparat av sitt 

ATK-konto till pension i  tio år, dessa behöver inte vara sammanhängande. Man ska meddela önske-

målet ett år innan man har för avsikt att gå i delpension och man ska skriftligt ansöka om det 6 måna-

der innan. I samband med detta tecknades också en överenskommelse om att nyanställda för de 

första fem åren av sin anställning inte kan använda  ATK:n på annat sätt än till pensionssparande. 

Såsom tidigare så sulas det på lite om allt avsätts till pension, nu är detta höjt till 28% mot tidigare 

20% (gäller dock inte för komp-ledighet som avsätts till pension). 

Permission (=betald ledighet) kan numera även beviljas för remissbesök hos läkare, även om remis-

sen inte är utfärdad av företagshälsans läkare, då under förutsättning att denne inte funnits tillgäng-

lig.   

En del nya regler för ersättningar vid anställning som påbörjas eller avslutas mitt i en kalendermånad 

finns med i nya avtalet, likaså även lite nytt vad gäller ledighet med föräldrapenning. 

Avtalet innehåller även en del nya regler angående tidsbegränsade anställningar, vikariat och projek-

tanställningar. 

Allt finns att läsa på Pappers hemsida, där finns avtalstexten i sin helhet. 

Avtalet är ettårigt och upphör att gälla den 31/3 2017. 

CS 

På tal om lön… 

www.gd.se/gastrikland/gavle/billerudkorsnas-vd-fick-dunderlon-forra-aret 
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DISTRIKTSMÖTE 2-3 MAJ 
Pappers västra distrikt hade vårens sista di-
striktsmöte den 2-3 maj. Där informerades om 
utfallet i årets avtal, ett ettårigt avtal, så det är 
dags att redan nu börja fundera på krav inför 
nästa års förhandlingar. Det tillsattes i sam-
band med avtalet också ett antal arbetsgrupper 
som ska se över om det kan göras förändring-
ar vad beträffar bl.a. samverkansavtalet, skift-
bytesregler, lönesystem, ATK, arbetstider och 
löneskydd.  
Distriktsmöten ska även användas för kompe-
tensförstärkning hos de förtroendevalda och 
man diskuterade inom vilka områden det är 
lämpligt att dra igång utbildningsinsatser. Mö-
tets mening var mer info om pensionssystemet
-avtalspension-ATK  är bra att starta med.  
Val förrättades till POSK (Pappers Organisat-
ions– och StudieKommitté), där valdes 
Christina S. för två år. Representant till Pap-
pers arbetsmiljökommitté kommer att utses 
genom ett fyllnadsval på kommande för-
bundsårsmöte, där har Morgan Jakobsson för 
avsikt att avgå.  
Det rapporterades också om att Pappers har 
för avsikt att lämna Nordea på grund av sen-
aste tidens oegentligheter och istället söka ny 
förvaltare för ”Pappersfonden”. 

CS 

FÖRBUNDSÅRSMÖTE 25-26 

MAJ 
Pappers Förbundsårsmöte hölls i år på Vid-
bynäs Gård utanför Södertälje. Efter ordfö-
rande Matts Jutterströms inledningstal  dela-
des Pappers kulturpris ut, som i år gick till 
pappersarbetaren Björn Persson för sitt förfat-
tarskap. 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redo-
görelse gicks igenom och godkändes av mö-
tet.  
Motioner som fanns att behandla gällde revi-
dering av Tjänstegruppliv och förslag till för-
ändringar i LAS. Båda dessa motioner går vi-
dare till LO för att där drivas vidare.  
Ett avtal godkändes som tecknats mellan Be-
manningsföretagen och LO-förbunden, som 
ger vissa förbättringar och riktlinjer. Kent 
Ackholt från LO berättade vad avtalet innebär 
och även en del annat nyttigt, t.ex. att viljan 
att anmäla arbetsskador, tillbud och risker 
minskar med anställda i bemanningsföretag, 
de ökade lönekostnaderna för företaget kan 
beräknas till ca 1,6-1,8% mer än anställda i 
egen verksamhet, arbetsmiljöansvaret är delat 
mellan bemanningsföretaget och den anli-
tande parten, men huvudansvaret ligger hos 
den där man arbetar. 
Inger Good-Heinefalk från Pappers A-kassa 
rapporterade att a-kasseavgiften i Pappers lig-
ger fast på 129:-/månad, vi har i branschen 
5,3% arbetslösa, vilket är lägre än snittet. Hon 
påminde också om att om man tar ut förtida 
pension så ska man själv se till att man blir 
utskriven ur A-kassan.  
Gästföreläsare var Åsa-Pia Järliden från LO 
som i två år arbetat med en utredning om 
”Vägen till full sysselsättning och rättvisare 
löner” 

CS 

MEDLEMSDIALOG - BESÖK FRÅN PAPPERS  
 

15 juni hade vi besök hos 96:an av Pappers förhandlingsombudsman, Lasse Wåhlstedt. 
Under besöket gjorde han, tillsammans med Bosse K, en rundtur i fabriken för att 
träffa medlemmar. Man hann med att gå till Renseriet, P 7 och PM 1-2 under dagen. 
Frågor som lyftes av våra medlemmar var relaterade till arbetstid, övertidsuttag, ar-
betsmiljö (som ligger Lasse extra varmt om hjärtat), bemanning och bemanningsföre-
tag och självklart hur vi ska få till bättre löner.  
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dags att redan nu börja fundera på krav inför 
nästa års förhandlingar. Det tillsattes i sam-
band med avtalet också ett antal arbetsgrupper 
som ska se över om det kan göras förändring-
ar vad beträffar bl.a. samverkansavtalet, skift-
bytesregler, lönesystem, ATK, arbetstider och 
löneskydd.  
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tensförstärkning hos de förtroendevalda och 
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tets mening var mer info om pensionssystemet
-avtalspension-ATK  är bra att starta med.  
Val förrättades till POSK (Pappers Organisat-
ions– och StudieKommitté), där valdes 
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att det blir bättre väder med mycket sol och 
värme. 

Vi har ju haft vårstopp och det har ju varit några 
incidenter hos oss, men i största allmänhet så 
tycker jag att vi på massatillverkningen har skött 
oss bra under stoppet. Det allvarligaste tillbudet 
var när man trampade igenom D2-tornets tak på 
barrlinjen. 

Vi hade också oturen med att det var en spricka i 
kokartoppen på SK2. Som tur var så upptäckte 
man den vid provtryckningen av kokaren.  

PÅ flingtorken så har man under stoppet satt in så 
man kan limma balarna i stället för att använda 
band, man kan fortfarande banda också om kun-
derna vill ha det så. Man har också gjort om ma-
növerrummet på flingen, kastat ut den gamla pa-
nelen och satt in ett nytt styrsystem. 

På Lövlinjen så kunde det ha blivit en allvarlig 
olycka vid lyft av en motor med en lyftbalk som 
löpkatten inte var ihopskruvad ordentligt så den 
kalvade. Som tur var så kom den på sned så den 
låste sig, annars så hade motorn fallit 5 meter i 
golvet, bredvid stod vid tillfället en entreprenör 
som kunde få den på sig. Annars har allt löpt på 
bra på lövlinjen. 

Det har blivit bättre vid avbandning på renseriet, 
inte så många bilar på en gång. Men det är viktigt 
att man ringer till manöverrummet när man ska 
dit, för det är inte så lätt för dom som sitter i 
höglyftarna att se om det kommer bilar eller 
cyklar bakom dom när dom lastar. 

Vi alla måste vara rädda om oss både utanför och 
innanför grindarna 

I skrivande stund så önskar jag er en underbar 
sommar,  så tar vi nya tag efter sommaren  

HSO Johan 

SEKTION  
MASSATILLVERKNING 

Hej alla på massatillverk-
ningen. 

Äntligen går vi i mot ljusare 
tider med både sol och 
värme, men vid skrivande 

stund så är det väldigt kallt och så regnar det utanför 
fönstret. Det har även i år varit den traditionella ägg-
promenaden med bra uppslutning på långfredagen. 
Nu är våren insjungen och 1:a maj tåget har gått.  

Nu har vi även klarat av ännu ett RS-16 som har va-
rit tufft, med besvärlig uppstart på dom olika avdel-
ningarna.  

Under året så har vi haft några pensionärer som har 
gått hem som vi även får hylla efter en massa år på 
bruket. Vi hälsar nu alla sommarvikarier välkomna 
och hoppas ni ska trivas. Ni är värdefulla för oss, så 
vi kan få lite ledigt.  

Vi har haft 3 ST medlemsutbildningar med bra upp-
slutningar. Och på vår sektion så ser det bra ut under 
semestern med bemanningen.   

Lite om avtalet 2016 bra eller dåligt kan man tycka?
2,2 % lönelyft, rätt till delpension efter 60 år och 
tvingande pensionsval i ATK: n de 5 första anställ-
ningsåren. På maj-lönen så kommer det att utbetalas 
den del som ligger på 304 kronor plus året-runt-
tillägget, resten ska förhandlas om lokalt (samman 
lagt 350 kronor) 

Jag tar upp det igen om min fackliga tid nere på 
Röda Baracken som är så här: Jag följer mitt ordina-
rie skift dvs. B-skiftet på P7/Mixeri på långveckorna 
och finns på facket ons./tors. Kortveckorna är jag 
där torsdag istället för fm samt istället för de 3 nät-
terna. Jag försöker att komma ut till er så mycket 
som möjligt men ni är även välkomna ner till mej i 
baracken på en kopp kaffe.  

Mejl: peter.svensson@billerudkorsnas.com 

Telefon 41486 

Nu kan jag bara önska en underbar sommar till er på 
massatillverkning.   

                     Sektionsordförande Peter Svensson 

 

HSO  
MASSATILLVERKNING 

Nu är det snart semestertider, tid för att ladda batte-
rierna så man klarar hösten och vintern. Jag hoppas 
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SEKTION  

EFTERBEARBETNING 

Hejsan.  

Nu är vi inne i ljusare ti-
der och semestern närmar 
sig. Jag har under ett antal 
år försökt bli en bra ar-

betsledare för en golfboll, dealen är sådan att hål-
ler bollen sig i spel inom den del av banan som 
jag kan hitta den något sånär synlig så vårdar jag 
den ömt och respektfullt och den får eventuellt 
plats i bokhyllan. Tyvärr så är jag fortfarande ar-
betsledare som söker golfboll som godtar det av-
talet, som för närvarande anses vara rent ut sagt 
förenat med livsfara och inte minst misshandel 
och ibland oförklarligt försvinnande.  

Löneavtalet 2016 innebar 2,2% löneökning och 
det gav 350 kr som kan eventuellt betalas ut maj 
lön. Resterande 50% av avtalet, som om vi är 
överens, läggs ut i serien, om fack och företag 
inte kan enas, läggs 40% lika till alla av detta och 
10% som bolaget beslutar om. Andra saker som 
exempel friskvård, trivselpeng börjar det för-
handlas om inom kort.  

”Next-generation”-projektet för en ny maskin 
KM7 pågår för fullt och allt mer börjar falla på 
plats när det gäller projektet. Nytt magasin plane-
ras, storleken på magasinet är i det närmaste 
klart, återstår ändå stort jobb angående in- och 
utfarter, lastning och lossning av bilar, järnväg. 
Även plats för våra chaufförer och inte minst en 
lokal som innefattar alla behov för utlastnings-
personal ska till. Och förhoppningsvis så får vi 
ett positivt besked i december i beslutet om 
KM7.  

Stoppet innebar att vi fick tillfälle att städa i ma-
gasin och inventera rullar i magasinen, en del har 
tyvärr stått som lager och tagit plats fast det är 
flera år gammalt och det kan vara svårt att få nå-
got beslut vad som ska ske med rullarna? Utskott/ 
malningspapper finns det även som upptar plats. 
Städmaskin fick vi tillgång att använda för skur-
ning och sopning av lediga ytor i magasinet. Stor 
del av magasinen blev över förväntan rena och 
får vi fortsätta att ha tillgång till städmaskinen 
vid olika stopp så innebär det även att vi får en 
arbetsmiljö som gynnar både kunder och personal 
inom magasinets väggar. Men en del av arbetet 
med magasinsgolvet i norra delen av fluting-
magasinet har tyvärr tagit längre tid än som varit 
planerat eller vad det nu var för tidsplan som 
gällde? När maskinerna började få fart efter stop-
pet så drabbades vi tyvärr av vagnsbrist som in-
nebar att magasinet blev så tätt och en svår ar-
betssituation.  Arbetsmiljön i magasinet är för 

närvarande en otrygg arbetsplats med farliga ar-
betssituationer på grund av att det är bara en infart 
till magasinet och dåligt med plats. Skärmtaksplat-
sen som i vanliga fall används för lastning av vt-
bilar är nu även en lossning av rulltransporter från 
pappersbruket som slåss om ytorna. Så när vt-bilar 
och lossning av rullar sker samtidigt så är in- och 
utfarten en trång passage som kan ställa till pro-
blem. Plats i magasinen är ju en bristvara och inne-
bär en tidspress för truckförarna vid lossning och 
lastning av rullar.   

Positivt att bemanningen går åt rätt håll och vi har 
fått in ersättare för personal som gått i pension och 
fått andra uppdrag. Semestervikarierna har börjat 
komma och vi får hjälpas åt att se till att vår verk-
samhet lastning/ lossning, transport  av rullar utförs 
på ett säkert sätt. Vi ska ta oss tid och lära och ut-
bilda våra vikarier som ska köra truck i vår något 
ansträngda arbetsmiljö. Dator fattas i en truck och 
man undrar hur länge? Ny dragare, är det på gång? 
-för vi har ju problem med en som stannar utan för-
varning och ibland inte går åt rätt riktning då man 
snurrar stolen och ska köra framåt. Kalmar-dragare 
476 har ju varit en klippa under många år men bör-
jar bli sliten och man vet inte hur länge den håller 
ihop.  

PIA-rapportering har fungerat väl på avdelningen 
och jag hoppas det är en trend som växer. Tack 
vare det kan det i vissa fall kan innebära lösning på 
problem som återkommer och hittas vid genom-
gång av PIA-rapporter.  

”Charlie” går i pension mitten av juni (eller är det 
ett sommarvik. på gång?), han har ju varit om det 
mesta som hänt inom lastningen och lämnar nu 
över personalansvaret till Ann-Marie. Tomrummet 
efter en ikon som ”Charlie” ändå är och varit på 
utlastningen blir ju stort. Men ett stort tack för alla 
år som arbetskamrat/arbetsledare! 

Trevlig semester och ta det lugnt i trafiken, TREV-
LIG SOMMAR          Anders. B. HSO/ordf. 

 

 

SEKTION LAB. 

Semestervikarier och andra extraresurser kommer 
in på löpande band, gott att veta är att bemanningen 
fylls upp så ordinarie personal slipper göra massor 
med övertid. I och med all liquid-körning så för-
stärks skiftlab ända långt fram i höst/vinter, sen får  
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1 § Syftet med föreskrifterna är att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på 
grund av organisatoriska och sociala förhållan-
den i arbetsmiljön. 

Tillämpningsområde 

2 § Föreskrifterna gäller i samtliga verksamheter 
där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares 
räkning. 

Allmänna råd: Begreppen arbetstagare och ar-
betsgivare har samma innebörd i dessa föreskrif-
ter som i arbetsmiljölagen (1977:1160), med de 
undantag som anges i 3 § dessa föreskrifter. 

Till vem föreskrifterna riktar sig 

3 § Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrif-
terna följs. 

Med arbetsgivare likställs de som hyr in arbets-
kraft. 

De som genomgår utbildning eller är under vård i 
anstalt likställs inte med arbetstagare vid tillämp-
ningen av dessa föreskrifter. 

Mer att läsa för den som är intresserad finns på 
adressen nedan. 

https://www.av.se/globalassets/filer/
publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-

social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf     

Annars då? Jo det är förändringens tider då vår 
sektions ordförande har klivit upp som ordfö-
rande för hela avdelningen. Detta innebär att jag 
får sköta sektionsordförandeskapet tillsvidare 
(och/eller bli ordförande i sektionen om ni vill), 
och kommer att finnas tillhands om frågor dyker 
upp (Ni kanske inte får svar på stående fot, men 
jag återkommer med svar till er på era frågor när 
jag har ett svar). Ni får jättegärna höra av er, 
rycka tag i mig, maila mig eller för den delen 
ringa mig. På antingen ordförandetelefonen 
41335 eller till HSO telefon 41039.  

Semestertiderna är i antågande och det ser ut att 
bli bekymmer med bemanningen på P-Bruket. 
Vad vi än gör så måste vi tänka på hälsan, vi be-

 

vi se vad som händer efter det. Men det är ju 
svårt att tänka sig att det ska minska? 

Next-förprojektet rivstartade för vår del med info
-möten, sen blev det liksom inte mer. Troligen är 
det mesta på grovplaneringsstadiet redan klart 
vad gäller ytor och utrymmen. Allt är sen bero-
ende på vilka kvalitéer som ska köras, vilka kun-
der vi får och vad som ska provas, här på Gruvön 
eller på annat ställe, dagtid eller på skift. Det här 
blir spännande när/om det blir verklighet, vilket 
vi väl ska hoppas. Det om något borde innebära 
nya möjligheter och utmaningar för lab. 

Brandvaktandet under stoppveckan verkade från 
början bli en riktig katastrof. Berörd personal 
fick säga sitt och efter lite justeringar så blev det 
hanterbart. Bra när man lyssnar och gör om så 
det blir bra! I övrigt kördes en del utbildningar/
info under stoppet, det var ett späckat program 
som erbjöds.   

Lokala löneförhandlingar har just startat, intres-
sant blir att se om lab. är del i resonemanget där. 
För det låter från ledningens sida som att man 
skulle vilja se att vi hade bättre utvecklingsmöj-
ligheter även på vår avdelning. Kanske inte bara 
facket som tycker att lönesystemet behöver ses 
över, alltså. Och mer kompetens måste betyda 
mer lön, inte sant?  

Trevlig sommar! 

                                      CS   

 

SEKTION PAPPERSTILLVERKNING 

OCH  HSO  

PAPPERSTILLVERKNING 

Hej alla.  

En ny AFS har kommit sedan sist och heter 
”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, det går 
att gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida och läsa 
om den. Den är väldigt intressant. 

Syfte 
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höver ledig tid för rekreation eftersom skiftar-
bete är påfrestande (men detta vet vi väl sedan 
tidigare, eller?). Sömnbrist och utmattning leder 
allt som oftast till negativa effekter på vår men-
tala och fysiska hälsa. Så, gott folk, tänk efter 
före. Det finns ingen som tackar oss när den be-
ryktade väggen, står framför oss.  

Ta hand om varandra och er själva, och så håller 
vi tummarna för en fin sommar och härlig se-
mester. 

HSO/ tillförordnad ordförande, Papperstillverk-
ningen 

Patrik Nilsson 

0555-41039 

patrik.a.nilsson@billerudkorsnas.com 

HSO NS - FLUTING 

Lite tankar kring RS stoppet… 

Vi saknade en koordinator för att samordna job-
ben och verksamheten under det här stoppet   Vi 
brukar ha någon från maskinen som sköter den 
biten, i år hade vi ingen. Det upplevdes av 
många som en stor brist att ingen blev utsedd.  

Bryt-och-lås var också en sak som måste bli 
mycket bättre i framtiden, alldeles för många 
frågetecken fanns om vad som skulle brytas och 
vad som hade brutits. De rutinerna måste vara 
kristallklara så att ingen skall behöva undra om 
det är rätt eller fel. Mycket handlar om planering 
och genomgång i god tid före stoppet, så att alla 
vet vad som skall göras. 

Jag själv hade hand om hetarbetstillstånden. Det 
fungerade bra, men det blir ofta ett glapp när 
man också måste gasprova och ibland också ha 
ett tillstånd för trånga utrymmen. Gasprovning 
och tillstånd för trånga utrymmen var det andra 
personer som hade hand om. Det blir då ibland 
en onödigt lång väntan innan arbetet kan sättas 
igång för att inte alla tillstånd är klara samtidigt. 
Ett förslag från mig är att den eller de som har 
hand om hetarbetstillstånden också har hand om 
gasprovningen och eventuellt också tillstånd för 
trånga utrymmen. Det skulle spara mycket tid 
samt innebära att man slipper onödigt lång vän-
tan. 

Vi har haft stora problem med att kunna köra 
banbredder upp till 6650 på RM. Flera körställ-
ningar har fått brytas för att vi inte har rems i 
RM. Det här beror på att vi inte kan köra till-
räckligt brett på PM. Det föreligger stor risk för 
olycksfall när man måste vara vid en roterande 
kantkniv och försöka peta rätt kantremsan varje 

gång man kör igång. Det har påtalats till arbets-
ledningen och skrivits i PIA om de här riskerna.  

Jag hoppas naturligtvis att vi skall få ordning på 
de här problemen. Säkerheten framför allt och 
innan olyckan är framme! 

Det närmar sig semestertider och ett antal vika-
rier kommer som vi skall hjälpa att göra ett bra 
jobb samt arbeta säkert. Det viktigaste är att vi 
skall gå hem lika hela som när vi kom till jobbet. 

Till sist så får jag önska er en trevlig sommar 
och en skön semester. 

Leif Jonsson   

SEKTION UNDERHÅLL 

Hej på er alla . 

Nu trodde vi att sommaren var här men ack ...det 
var bara i en vecka som värmen var här denna 
gång. Nu hoppas vi att det blir bra väder till vår 
semester så att vi kan ladda våra batterier. 

Den centrala förhandlingen är klar och den gav 
2,2% i lönelyft, det blev ca 350 kr och det hop-
pas vi att det betalas ut i maj-lönen, men man var 
inte helt säker på att man skulle hinna. Vi i för-
handlingsgruppen skall upp och förhandla om de 
återstående 50%, så det återstår att se hur det blir 
utlagt. Stupstocken är 40/10 det innebär att före-
taget gör vad de vill med de 10%, men man hop-
pas att det kommer med lite friska pengar, men 
det är väl förmycket att önska. 

Nu önskar jag er en trevlig semester med soligt 
väder.     

Sören  
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HSO UNDERHÅLL 

Hej mina vänner! 

Fabriken är i gång igen efter vårat underhålls-
topp. Det har hänt lite för mycket incidenter, allt 
från cisterntak till lösa löpkatter, vad beror detta 
på ??? Det är ingen lätt uppgift vi har, men vi 
måste hjälpas åt samtliga för att vi ska ro detta i 
land så att vi inte får dom här olyckorna... 

För alla våra kära hemma vill ha hem oss som vi 
var när vi gick till vårt arbete. 

Vad är på gång? Våra chefer samt skyddsombud 

Ska gå en utbildning om ”Organisatorisk och 
social arbetsmiljö” - den 31 mars 2016 trädde nya 
föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i 
kraft. De är framtagna för att främja en god arbets-
miljö på arbetsplatser i Sverige. Föreskrifterna gäller 

för samtliga verksamheter där arbetstagare utför ar-
bete för arbetsgivares räkning. Brister i den organisa-
toriska och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa i 
form av sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, 
ryggproblem och depressioner. 

Något som ofta föregås av ohälsosam stress. De ar-
betsrelaterade orsakerna bakom dessa problem är 
främst ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens för-
läggning, psykiskt på-
frestande arbete och 
kränkande 

särbehandling. De nya 
föreskrifterna reglerar 
dessa områden och för-
tydligar arbetsmiljöla-
gen och det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet 
som alla arbetsgivare 

är skyldiga att bedriva. 

Informera skyddsombud och medarbetare 

Som arbetsgivare har man ett ansvar att informera 
skyddsombud och medarbetare om de regler som gäl-
ler enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket genom-
för kontinuerligt arbetsmiljöinspektioner av Sveriges 
arbetsplatser.  

Tänk på Din säkerhet och varna andra om du 
upptäcker fara. Bryt & Lås är det som gäller 
ALLTID!  

Stefan HSO Underhåll 

Äntligen 
sommar och 
semester! 
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En illustration på hur  våra medlemsavgifter används.  Avkastning gör att det får kosta 
lite mer än vad som kommer in. Alla avdelningar inom Pappers bestämmer själva storle-
ken på medlemsavgiften, men av det som betalas in från alla medlemmar så går 0,9% 
oavkortat till förbundets verksamhet, det vill säga till det som du ser här ovan.  Pappers 
avd. 96 medlemsavgift är 1,1%, 0,2% är alltså vad som blir kvar för verksamhet lokalt. 

Strandskata 
 

En besökare  av det mer annorlunda slaget syns nu ute på våra områden 

här på Gruvön. Källor på nätet talar om att strandskatan är vanligast 

längs våra kuster men även förekommer utmed våra stora insjöar. Den 

kommer hit från Nordsjöländerna, Brittiska öarna och Frankrikes atlant-

kust under sen vår och stannar till fram emot september . 

Visst är det trevligt att se annat än kajor och fiskmåsar? 

Rapsbagge 
 

En liten gynnare som nog tror 

den hamnat i paradiset i höst är 

Rapsbaggen. För nu finns ju så 

mycket gult att landa på med alla 

reflexvästar som är i farten. 

Hoppas bara att det inte blir total 

invasion så västen blir helt svart-

prickig . 
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BeteendeBaserad Säkerhet 
På de flesta bruk i branschen pågår ett arbete med BeteendeBaserad Säkerhet, BBS. 
BBS är arbetsmiljötillämpningen på Organizational Behaviour Management, OBM 
och grovt sett handlar det om att förstärka positiva beteenden eftersom det har en 
mer långsiktig effekt. Bland annat riskerar olika typer av bestraffningar och sankt-
ioner att resultera i att man anpassar sig när någon ser, men annars fortsätter på 
samma sätt som tidigare, dvs. ett ögontjäneri. 

BBS är i sin tur en del i säkerhetsklimatet, som 
är hur människor uttrycker och gör, och som så 
småningom blir till det som kallas säkerhetskul-
tur. För att få riktigt långsiktiga effekter så är 
det säkerhetskulturen som det ska arbetas med. 
Det behövs alltså en större långsiktighet i ar-
betsmiljöarbetet än att arbeta med BBS och in-
trycket är att den långsiktigheten i stort sett sak-
nas, det blir lite som vi säger i Dalarna; ”Litte 
uttapå bare” 

Det finns såklart beteenden som är direkt far-
liga/osäkra och det ska man naturligtvis hantera 
och inte se mellan fingrarna med, men det 
borde inte vara fokus för BBS, som åtminstone 
i teorin ska vara ett arbete med att förstärka 
goda beteenden och arbetssätt och inte att i 
första hand beivra felaktiga arbetssätt och bete-
enden. 

Uppfattningen är att det i någon mån utbildas 
rätt kring BBS, men att det sedan i praktiken 
kommer att handla om att leta felaktigheter ge-
nom bland annat säkerhetsobservationer/
riskobservationer. Säkerhetsobservationer ge-
nomförs generellt av Pappers medlemmar, vi 
hjälper alltså arbetsgivaren att leta fel på våra 
arbetskamrater. 

Inte nog med det, jag får uppfattningen att vi 
ofta sedan stannar vid att anmärka på ett felakt-
igt beteende och skyller individen som arbets-

miljörisk, istället för att till exempel använda 
och analysera beteendet med det som brukar 
benämnas som ”fem varför”, dvs. försöka få 
fram de bakomliggande orsakerna till ett visst 
beteende, på samma sätt som ska göras när det 
väl hänt en arbetsplatsolycka. Det finns alltid 
ett skäl till ett beteende, till exempel underbe-
manning. 

Intrycket är tyvärr också att fler olyckor påstås 
och skylls på mänskliga faktorn, att ansvaret 
ligger på den anställde och i värsta fall den som 
skadat sig på jobbet. 

Återigen, visst finns det osäkra beteenden och 
medlemmar som tar stora risker i arbetet – men 
DET kan inte vara fokus i det långsiktiga arbe-
tet med att förbättra branschens arbetsmiljö. Det 
är inte minst viktigt i den slimmade bemanning 
som numera kännetecknar stora delar av vår 
bransch. 

Vi ska inte heller glömma bort att ett beteende/
mänskliga faktorn många gånger också kan 
hindra att en det händer en olycka. 

Det finns ständigt behov av att förbättra arbets-
miljöarbetet och arbetsmiljön förändras, bland 
annat när bemanningen minskar.   

                              Den fysiska ar-
betsmiljön behöver vi fortsätta att arbeta med 
även om vi kommit ganska långt där, jämfört 
med det vi kallar ”mjuka frågor”. Vi har nu änt-
ligen en föreskrift om organisatorisk och social 
arbetsmiljö som vi behöver arbeta aktivt med.  
Arbetsgivaren har på flera håll också en annan 
syn på samverkan, det är något som görs bara 
när det är tvunget och då ska det ske med ar-
betsgivarens syn på verksamheten/verkligheten. 
Naturligtvis finns det bruk som har en mycket 
god samverkan i arbetsmiljöfrågor, men det går 
alltid att bli bättre.Vi i Pappers behöver för-
bättra oss i att ställa krav på arbetsmiljön, krav 
på arbetsgivaren och krav på vad vi vill med 
samverkan och i det ljuset blir det fel om vi i 
stort sett enbart ”åker med ” i arbetet med att 
leta syndabockar i BBS. 

Lasse W. 
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GRILLFEST 
Årets grillfest går av stapeln lördagen den 3 september i 
Sveaparken, Grums. Ett stort utbud av roliga aktiviteter för 
både barn och vuxna utlovas. Så nu är det bara att boka in 
dagen och be till den store väderguden att han står oss bi 
och ger oss vackert väder. Alla hälsas varmt välkomna! 

Sjukskrivningarna ökar... 
AFA Försäkrings arbetsskaderapport visar en del intressanta fakta: 

Antalet olycksfall som leder till kortare sjukskrivning har ökat stadigt de senaste fem åren.  

Den tidigare ökningen av andelen allvarliga olycksfall har stannat av, 10 000 fall per år cirka. Nästan 

dubbelt så många män som kvinnor drabbas.   

Sjukskrivningarna har ökat de senaste åren vilket även Försäkringskassans statistik visar. Värst 

drabbade är kvinnorna. Mellan åren 2009 och 2014 ökade antalet sjukskrivna kvinnor med hela 75 

procent. För män är ökningen 42 procent. 

Även längden på sjukskrivningarna har ökat. Orsaken till ökningen tros vara att andelen psykiska dia-

gnoser har ökat och de innebär generellt en längre sjukskrivningsperiod än övriga diagnoser. 

Källa: Prevent.se 

 http://www.stressmottagningen.nu/ 
 Testa dig själv, interaktivt, om du är stressad, på väg att bli utmattad, har utmattningssyndrom 
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 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 

Det var en gång en Myra… 

Den gick till jobbet tidigt varje morgon för att arbeta. 

Myran var flitig och gillade sitt jobb. 

Ledaren Lejonet, blev överraskad när han fick se att Myran var effektiv utan 

arbetsledning. Han tänkte, om Myran är så effektiv utan arbetsledning, så 

skulle Myran vara betydligt mer effektiv med arbetsledning.  

Lejonet anställde Kackerlackan, som hade ledarskapsutbildning, och var känd för sina ut-

förliga rapporter. 

Kackerlackans första uppdrag var att skapa ett arbetsschema. 

Han behövde även en sekreterare för att föra anteckningar. Kackerlackan anställde Spindeln för att 

hålla ordning på det arkiv som snabbt växte, och för att svara i telefonen. 

Lejonet var exalterad av de rapporter som Kackerlackan lämnade, och bad honom att göra diagram 

över produktionen och analysera utvecklingen. 

Dessa dokument kunde Lejonet visa sin chef. 

Kackerlackan var tvungen att köpa en dator och anställa Flugan för att ansvara för IT-avdelningen. 

Myran som tidigare var en glad och produktiv arbetstagare hatade sitt nya jobb, han var ju tvungen 

att gå på en massa olika kurser och beskriva sitt arbete i olika rapporter och registrera avvikelser, 

med mer, med mera. 

Lejonet tyckte det var hög tid att anställa en chef till avdelningen där Myran jobbade, det jobbet fick 

Bromsen, vars första insats var att köpa en fin matta och en ergonomisk stol till kontoret. Bromsen 

anställde en assistent och köpte en dator för att kunna framställa en plan för att optimera arbetet och 

budgeten. 

Enheten där Myran arbetade var inte längre en trevlig arbetsplats, det rådde dålig stämning. Lejonet 

föreslog Bromsen att kartlägga arbetsmiljön. Det framkom att Myrans enhet hade fått högre kostna-

der och minskad produktivitet. 

Då anställde Lejonet Ugglan, en konsult, för att undersöka och föreslå förändringar. 

Efter tre månaders jobb var Ugglans rapport klar:  

Det var för många anställda på avdelningen. 

Gissa vem Lejonet avskedade först?  

Naturligtvis Myran, då rapporten visade att han led av ”brist på motivation och hade en negativ in-

ställning”                                                                        


