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NomineringsmöteNomineringsmöteNomineringsmöteNomineringsmöte    
Den 29 mars kl. 18:00 i b-
salen,  
Gruvan 
ÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöte    
Den 23 april kl 18:00 i b-salen,  
Gruvan 

Snart vår…? 

1 

2018 

Gruvön växer åt alla håll och utsikten från T5-taket förändras hela tiden  
Foto: Johan A. 
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Resultatrapporten 

Nytt år och nya insatser! 2018 är här och förändringarna på eko-
nomisidan är inte så stora. 

Ekonomin har klarat sig bra under året, och det är inga mörka 
moln som har visat sig ännu. 

Jag sitter nu med årsbokslut och det är lite krångligt fortfarande, 
men jag börjar se slutet och revision blir det före årsmötet nån 
gång. 

Det är då vi får se om jag har gjort rätt eller inte. 

Det har varit bra isfiske på Grumsfjorden, och nu har det frusit 
ute på Åsunda också. 

Det är bara att köra på, för isen försvinner jäkligt fort. 

Jag brukar ha resa inplanerad vid den här tiden, men semestern 
ska spenderas på hemmaplan i år. 

Vi får besök från Australien, och dom vill se Sverige. 

Det är bara att ställa upp, eftersom de tog hand om oss förträff-
ligt på vår resa till ”down under” ifjol. 

Det var nog allt för denna gång. 

Mikael Gård, Kassör 
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96:AN OCH PAPPERS 15 

Sociala fonden- Personalstiftelsen 

Jag börjar med att påminna om att 
det nu finns en enkät på er jobbmejl 
som handlar om vad ni tycker om 
sociala fondens utbud av stugor, 
lägenheter, hotell och vart dom lig-
ger. Nu kan ni genom att besvara 
enkäten vara med och påverka så 
det byts eller blir kvar olika objekt 
inom fonden? För övrigt, Sociala 
fondens förvaltare gjort ett bra arbete med värdeportföljen och Personalstiftelsen har ett bra resultat för uthyrningen av 
objekten inom fonden.  

Kulturgruppen 

Alla önskemål om olika aktiviteter mottas med öppna armar, då vi ibland har viss idétorka inom gruppen med förslag som 
kan innebära köp av biljetter för olika aktiviteter. Idéer och förslag kan lämnas in i Röda baracken 

/ Anders Berntsson 
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Hej på er! 

bosses 

SIDa   

Högt blodtryck, kolesterolen åt skogen samt 
att man har åkt på diabetes. Som tur är så går 
det mesta att medicinera bort, vissa andra 
saker får man förbättra genom att helt enkelt 
lägga om vanor.  

Men nog om mig, det är väl Gruvön och fö-
retaget i stort som är intressant. Vad har hänt 
på bruket sen senast? Next rullar på och som 
ni alla vet har man skjutit på uppstarten i 3 
månader, nytt startdatum 6 mars 2019.  

Som de flesta vet så blev ju årets bonus 
4500:- lokalt, återigen så tappade kollektiv-
sidan 1000:- på att vissa chefer inte fullgjort 
sina arbetsuppgifter. 5% av cheferna mis-
sade att ha sitt medarbetarsamtal i fjol. 
Centralt gav bonusen 7680:- vilket gav 
12180:- sammanlagt. 

Annars måste jag säga att även om vi inte 
kom upp i budgeten som företaget ställde 
upp så gick BillerudKorsnäs bra, koncernen 
producerade mer papper än någonsin och vi 
uppfyllde alla ekonomiska krav som bolags-
styrelsen satte upp. Visst man kanske hade 
större förhoppningar, men året var ju inte en 
sådan katastrof som man har målat upp. 

Vi kommer/har börjat med löneförhandling-
arna inför lokalavtalet som vi har förhopp-
ningar om att vara färdiga med under våren. 
Om vi lyckas med detta återstår att se men 
det är vår strategi. Förhandlingarna om de 
övertaliga lunkar på, här har vi inte gjort 
många steg framåt utan det känns som om vi 
står i skrivande stund och stampar på samma 
fläck.  

Vi hoppas också att bolaget någon gång bör-
jar med lönesättningen för KM7, för där kan 
man inte ignorera oss. Enligt kollektivavtalet 
så bestäms lönerna genom lokal överens-
kommelse och fastställs i lokalavtalet. Vi 
skulle också vilja vara med och bestämma 
hur arbetsbeskrivningarna ska se ut enligt 
samverkansavtalet, men där verkar bolaget 
köra sin egen linje och bestämma allt själva 

utan insyn från vår sida. 

På tal om befattningsbeskrivningar så har 
man här på Gruvön jobbat med devisen ”vi 
vet bäst alltså bestämmer vi hur ni ska jobba 
utan facklig påverkan”. Tittar man däremot 
på ett föredöme inom koncernen (Gävle) så 
jobbar de med samverkan även i denna sak. 
Deras process ser ut så här: 

� Förslag till ändringar tas fram av an-
svarig chef. 

� Föreslagna förändringar tas upp och 
förankras med avdelningens fackliga 
ombud. 

� Föreslagna ändringar tas upp i aktuellt 
avdelnings/Sektionsråd för godkän-
nande. 

� Ändringarna i befattningsbeskrivning-
en fastslås vid ordinarie förhandling 
mellan Företaget och Pappers Avd. 3 

� Förhandlingsdatum läggs in i revis-
ionshistoriken för aktuell befattnings-
beskrivning. 

� Den aktuella befattningsbeskrivningen 
publiceras. 

På detta sätt skulle även vi vilja jobba för att 
kunna tillgodose allas synpunkter vid för-
ändring av arbetssätt. Vi får väl se om vi kan 
komma överens med företaget i denna fråga. 

Vi har en kongress för Pappers på gång i 
maj, så förarbetet har börjat med att gå ige-
nom Pappers Stadgar, som kommer att änd-
ras i vissa avseenden, samt Avtalsstrategi 
2030. Detta handlar således om kollektivav-
talet, lönebestämmelserna, villkorsfrågor, 
trygghetssystem och övriga villkor inför 
2020-talet. Med andra ord en massa läsning 
av rapporter. Detta kommer att vara min 
första kongress, vilket ska bli intressant på 
sitt sätt. Från 96:an ska jag, Johan Anders-
son, Patrik Nilsson, Sören Johannesson och 
Mikael Gård åka iväg som ordinarie ledamö-

Då var det dags för en ny kvarting. Vad har hänt sen senast då? På det personliga 
planet så var jag upp till FHV för kontroll, ni vet den vi ska göra med jämna mellan-
rum, det visade sig att farbror inte mådde så bra, i alla fall inte om man ska tro på 
värdena.  
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ter samt Peter Svensson och Stefan Johans-
son som åhörare. 

På den tvärfackliga delen har man i Solna 
börjat titta på ett ramverk för olika befatt-
ningstyper där man ska kartlägga alla be-
fattningar vi har inom koncernen för att 
kunna harmonisera lönerna mellan bruken, 
samt se till att vi har marknadsanpassade 
löner från toppen och ner. Hur detta ska gå 
till och vem som ska betala kalaset håller 
man på att utreda. Tjänstemännen har börjat 
i år och kollektivsidan ska tittas på nästa år. 
Vi får väl se om det blir något av detta, men 
man kan ju alltid hoppas, då vi på Gruvön 
har halkat efter på en del positioner, även 
om vi har kommit upp oss i listan, enligt 
DA. Allt kommer ju slutligen att handla om 
kostnader. 

På tal om Dagens Arbete så har vi enligt 
lönelistan tagit några kliv uppåt, detta beror 
dock inte på att vår löneutveckling har varit 
bra utan på att föregående års uppgifter har 
varit felaktiga. Årets siffror är framtagna av 
HR (Peter Brantedal) och ska enligt uppgift 
vara det vi tjänar.  

Vi kommer i år att få en ny Medarbetarun-
dersökning där man kommer att införa ett 
nytt index på Psykosocialt arbetsmiljöindex. 
Undersökningen kommer att skickas ut i 
mars och det ÄR viktigt att alla svarar, an-
nars kan vi inte göra vår röst hörd om vi har 
några problem med arbetsmiljön, chefer 
eller dyl. Jag vet att vi har fyllt i flertalet 
undersökningar genom tiderna och oavsett 
resultat händer inget, men denna gång har 
jag förhoppningar om ett bättre utfall/
uppföljning då detta kommer att dras i vår 
gruppering i Solna tillsammans med HR 
centralt. Undersökningen ÄR helt konfiden-
tiell och INGEN inom BillerudKorsnäs 
kommer att veta vad den enskilde svarat. 

Jag och Stefan (SHSO) tillbringade en hel-
dag i Dömle med ledningsgruppen, de flesta 
cheferna samt ett antal kollektivanställda. 
Vi fortsatte arbetet med Next Gruvön, som i 
grunden är ett bra upplägg där förbättrings-
arbetet fokuseras på de fem områdena Säker 
Arbetsplats, Människor, Rätt Kvalitet, Ef-
fektiv Produktivitet och Hållbarhet. Jag fick 
tillsammans med Kristin Israelsson, Jan 

Piscator, Stefan Nilsson och Mats Fransson 
ett delområde inom Människor. Där fram-
kom att vi har ett behov av traineeprogram 
även för kollektivanställda så vi kan ta till-
vara på kompetens inom avdelningarna i 
samband med pensionsavgångar. Vi tog 
även upp frågan om Ordning & reda där vi 
kom fram till att en attitydförändring måste 
till på Gruvön då vi inte längre kan förlita 
oss på att NÅGON ANNAN alltid ska göra 
jobbet. Även här handlar det om samverkan 
och inte bara samverkan mellan företaget 
och facket utan om samverkan mellan be-
fattningar, inom skiftet, mellan skiften, mel-
lan avdelningar, mellan chef och arbetare, 
kort sagt samverkan på samtliga plan. 

I början av februari var jag, Stefan, Johan 
och Patrik på en föreläsning som handlade 
om Stress & Stresshantering. Denna före-
läsning anordnades av SIRIUS 
(Skogsindustrins Råd för Industriell Ut-
veckling i Samverkan) i Stockholm. Dagen 
började med ett föredrag av Dr Anitha Ris-
berg som handlade om Stress, Prestation & 
Återhämtning, Hon berättade om vad som 
händer i kroppen när man stressar och var-
för  återhämtning är viktig. Därefter fick vi 
ett föredrag av Johan Norén, som av egen 
erfarenhet berättade om sitt liv och hur han 
gick från fullt produktiv till att hamna på 
psyk på 7 år. Detta trots att han hade ett ar-
bete som han älskade och tyckte var fruk-
tansvärt roligt. Men jobbar man alldeles för 
mycket tar kroppen slut och en dag tog det 
stopp. Efter lunch handlade det om Före-
tagshälsovård och dess fördelar, där fick 
man en annan syn på hur FHV kan fungera. 
Dagen avslutades med Professor Magnus 
Svartengren som presenterade Varför blir 
man långtidssjukskriven oavsett diagnos. 
En mycket givande dag, tyvärr var det inga 
övriga representanter från vårt bruk närva-
rande. 

Ja det var allt för denna gång. 

 

Bosse 

 

P.S. Glöm inte medlemsutbildningen i  
mars-april D.S  
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       SHSO 
Ja, till slut kom det lite vinter. Gött, då vet man vad man ska göra på helgerna, är man inte på 
Strandvallen så är man i hockeyhallen. Man behöver ju inte fundera på vad man ska göra om 
man skulle få lite ledig tid över. Så får vi också hoppas vintern håller i sig så vi får ha isen kvar 
på Strandvallen över sportlovet v9. 

Nu är det snart storstopp och vi kommer vara många på vår fabrik. Det jag kan säga är att vi ska 
vara rädda om oss och andra och våga säga till varann om man inte har korrekt skyddsutrust-
ning.  

Alla nära och kära hemma vill att vi ska komma hem och vara hela och glada - så var rädda om 
er! 

AHSO Stefan Johansson      

stefan.k.johansson@billerudkorsnas.com 

0555/41778    072/7105935 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 

NÅGON MÅSTE TA DET YTTERSTA ANSVARET 

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö. 

ALLA MÅSTE SAMVERKA 

Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare 

tillsammans med skyddsombud och arbetstagare undersöka, 

riskbedöma, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön 
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Jag skall kortfattat försöka förklara vad vi har för försäkringar för våra  

medlemmar i Pappers avd.96, samt vad det var för erbjudande som  

Billerudkorsnäs skickade ut på intranätet. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

BillerudKorsnäs meddelade via intranätet att företaget skulle byta till Länsförsäkringar och 

skulle erbjuda samtliga möjligheten att teckna en gruppförsäkring. 

Problemet var att ingen i början visste vad det här var för någon försäkring, vad den inne-

höll, eller vad den skulle kosta.  

Nu vet vi att det är en sjukförsäkring som betalas ut om du har varit sjuk över 90 dagar. 

Det är också en olycksfallsförsäkring. Kostnaden för det här paketet är 516 kr per tertial, 

alltså för 4 månader. 

Det är säkert en bra försäkring för dom som ingen har, men alla som är medlemmar i Pap-

pers avd.96 har redan de här försäkringarna, dom ingår i medlemskapet. 

Vad skall jag göra om jag inte vill ha BillerudKorsnäs-försäkringen?  

Säga upp den eller riva inbetalningskortet när det kommer, om man inte vill ha 2 försäk-

ringar. Om man vill ha flera försäkringar kanske det är bättre att se över om din partner har 

fullgod försäkring, om inte, teckna en medförsäkring. 

Många frågor om man kan få ut ersättning på flera försäkringar, ja man kan bl.a. få för eko-

nomisk och medicinsk invaliditet, samt en del andra skattefria ersättningar. 

Så vill man ha många försäkringar så är det inga problem att teckna med vilka försäkrings-

bolag som helst, men det kostar också.  

Det är därför vi har tecknat det högsta försäkringsskyddet vi kan ha för våra medlemmar i 

Pappers avd.96. 

Jag vill också meddela att jag kommer att sluta som försäkringsansvarig i Pappers avd.96 

efter årsmötet i april.  

Jag har varit på den här posten i 18 år. Jag har trivts väldigt bra i alla år och fått träffa 

många härliga människor, men nu är det dags för någon annan att ta över.  

Vi har många duktiga försäkringsinformatörer inom avdelningen, så det kommer säkert att 

gå bra att någon av dom tar över.  

Jag har inte planerat att gå i pension än, så jag finns kvar som försäkringsinformatör och är 

behjälplig om det behövs. 

Med vänlig hälsning 

Leif Jonsson 
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Full fart, nu är det medlems-
utbildning igen, i mars och 
början av april. Det har knöv-
vlat till sig ordentligt i plane-
ringen och vi har nu lyckats 
med konststycket att pricka in 
dagarna så att A-skiftet job-
bar vid alla tillfällena. Fy vad 
ledsamt, när vi hade bytt da-
tum för att passa in det så att 
våra föreläsare skulle kunna 
delta, och allt är klart, lokaler 

beställda, affisch utskickad och allt runtom-
kring, så blir vi varse att det krockade helt fel 
med skiftgången.  En sk*tsur smiley passar 
bra in här.  Nåväl, problem är till för att lösas. 
Vi får tråckla ihop det som så, att den som vill 
delta från A-skiftet kanske kan komma en för-
middag ena gången och, om man orkar och vill, 
en eftermiddag annan dag när medlemsutbild-
ningen körs. Givetvis bjuds man på lunch vid 
båda tillfällena om man vill, som kompensation 
för att vi ställt till det så. Bara att beklaga att det 
blivit så här och lova heligt att det inte ska 
hända igen! 

Och det är ju lätt att lova, för nu, efter 96:ans 
årsmöte i slutet av april, så är det någon annan 
som tar över som studieorganisatör i avdelning-
en. Jag har, efter 24 år på den posten, beslutat 
mig för att dra mig tillbaka och låta nya krafter 
ta över. Det har varit otroligt kul att jobba med 
detta alla dessa år. Man blir väl lite 
”yrkesskadad” kantänka, när man i mycket i 
vardagen med saker man stöter på, tänker på om 

det kan vara till nytta för medlemmarna som in-
formation, utbildning, till ”Kvartingen” och 
hemsidor och annat diverse som jag pysslat 
med. Att städa ur ett kontor med allt som jag 
sparat på mig genom åren är inte det enklaste, 
ska ni veta. Många sopsäckar blir det, med bil-
der, texter, utbildningsmaterial, blanketter, med 
mera, med mera. Framtiden blir enklare, allt 
sparas digitalt numera. Och i och med GDPR så 
blir det allt mindre som ska/kan sparas också, 
för den delen.  

Mycket kunskap och erfarenhet har man dragit 
på sig genom åren. En av de trevligare har varit 
att anordna just medlemsutbildningarna, man ser 
att det är uppskattad verksamhet och det känns 
bra att veta att våra medlemmar får goda kun-
skaper i många fackliga frågor och även kan 
hjälpa varandra när det kör ihop sig. På köpet 
har jag blivit en riktig expert på kaffebryggning, 
det är helt otroligt vad vi är duktiga på att dricka 
kaffe, må jag säga.  

Framtiden för mig blir förmodligen någon sorts 
konsultverksamhet, det är ju en lukrativ bransch. 
Det beror förstås på om man har något att till-
föra som det behövs hjälp med. Det kan ju trots 
allt vara bra att börja från scratch också för den 
som är ny, göra på sitt eget sätt och tänka i nya 
banor. Precis som jag gjorde en gång för länge, 
länge sen.  

Så, lycka till med studieverksamheten i 96:an 
framledes, må den frodas och utvecklas! 

 CS 

Studier  
Tfn. studieorganisatör  41485 
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I maj träder en ny förordning in enligt EU:s direktiv—GDPR (General Data Protection Regu-
lation). Allt i syfte att stärka skyddet för levande, fysiska personer vid hantering av personupp-
gifter inom Europeiska unionen. GDPR ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Den nya data-
skyddsförordningen innebär många förändringar, speciellt när det gäller hur man behandlar 
och lagrar personuppgifter.  

För vår del i Pappers avd. 96 så innebär det bl.a. att vi inte behöver, inte ska och inte får lagra 
personuppgifter på felaktigt sätt. Det som måste göras nu är att vi måste dokumentera de per-
sonuppgifter vi har sparade, rensa ur det som inte ska sparas och sen dokumentera det som 
finns kvar och ha plan för hur det ska sparas/rensas. Personuppgifter är allt som kan härledas 
till en person- namn, bild, mejladresser mm. så det blir ett hästjobb att gå igenom allt och städa 
upp. Naturligtvis kommer en del att finnas kvar, om det finns giltiga skäl att ha vissa uppgifter 
i t.ex. register och om de förvaras på rätt sätt så är det förstås tillåtet. Mn kan också inhämta 
samtycke till att handha personuppgifter.  

I vilket fall så finns det jobb att göra med detta, tiden är knapp och det är dags att sätta fart nu. 

CS 

DISTRIKTSMÖTE, FEBRUARI 

Senaste distriktsmöte fick vi reda på ute i avdelningarna att vi varit otroligt duktiga på att 
värva och skriva in nya medlemmar i Pappers, det har totalt i hela landet rekryterats >700 
medlemmar senaste året. Vi kommer så småningom att få en ny inträdesblankett att hantera, 
tack och lov, den vi har nu är rena stenåldern, med fyra (4!) karbonkopior. 

Annat som diskuterades/informerades om var bl.a. uttag av Delpension, det är förvånande att 
inte fler är intresserade av att utnyttja den möjligheten som nu finns till detta. Som en parentes 
kan nämnas att i 96:an är den ingen hittills som ansökt och beviljats detta, medan man t.ex. på 
”andra sidan viken” har flertalet som tar den här chansen Märkligt egentligen, att man inte på 
bruket uppmuntrar det här mer, det är ju även till stor fördel för arbetsgivaren att ha flera med 
bra kompetens som jobbar deltid och som även kanske är intresserade av att göra ett extraskift 
då och då.   

Vi fick också information om de arbetsgrupper som håller på att jobba, det rör Arbetstider& 
löneskydd, Lön, Skiftbytesregler, ATK & pension, Flexibelt och gränslöst arbete samt Sam-
verkansavtalet. Bara en av grupperna ”Flexibelt och gränslöst arbete” är klara med sitt arbete, 
deras förslag tas nu vidare till Förhandlingsrådet. De övriga grupperna knatar på, ingen större 
aktivitet ännu.  

Kongressombudsträff är planerad för ombuden den 11 april, då man ska gå igenom rapporter 
och motioner och övriga viktiga frågor inför Pappers kommande kongress, 25-27 maj. 

CS 
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ronderna så är det ordning och reda som står högst 
upp. Många riskanalyser på barr har det varit inför 
den nya DD-tvätten och olika lyft.  

Vi har också haft ett verksamhetsmöte med löv/
renseri. 

På CTMP flyter det på, inte några större händelser 
där, men tyvärr så var det en allvarligt olycksfall på 
vattenreningen, vid avlastning av kylpaket från en 
långtradare. Vid en riskanalys vid kemen skulle 
kemmottagaren sätta upp en minsta avståndstråd 
från terpentincisternen (1,5m), breddningen skulle 
ske utanför tråden. Så har man inte gjort. NCC flyt-
tade in tråden till 50cm och körde med maskiner 
innanför ATEX-zon. Detta får ju inte hända. 

Var uppmärksam när det inte är plogat och sandat 
så man inte halkar omkull på dolda isfläckar från 
parkeringen och in till er arbetsplats. 

Ha en bra vår! 

 Med vänlig hälsning Johan A. 

SEKTION EFTERBEARBETNING 

Hejsan. Vi är just i skrivande stund inne i ett rörigt 
arbetsområde på Gruvön som ingen på bruket slip-
per undan. För utlastningens del så har det blivit en 
mer vardaglig röra som trots allt har funkat på ett 
bra sätt, tycker jag, men kanske det finns vissa som 
tycker annorlunda och hamnat i situationer som 
ingen räknat med eller inte blivit informerade om. 
Men alla skyddsombud inom projektet försöker att 
hinna med att informera om all den förändring som 
hela tiden gör om våra vägar inom bruket och som 
till viss del försvårar våra jobb.  

Nu börjar montagefirmorna att anlända inom bru-
ket och ut mot KM7, vilket innebär ännu fler for-
don och mindre ytor att tillgå. Logistiken på ett så 
gammalt bruk som Gruvön är inte gjord för denna 
stora förändring som pågår och det vore tacksamt 
om vi alla kunde hjälpas åt för att kunna åstad-
komma en så bra arbetsmiljö som möjligt här.  

Nu byter vi till lite information om utlastningen då 
det snart är dags för årets lokala förhandlingar som 
innebär att en löneframställan är inlämnad för ut-
lastningen och kanske kan vi få vissa svar av före-
taget om hur utlastningen kan utvecklas i löneste-
gen? Jag tycker att sådan lösning ska finnas med 
vissa kriterier som ska uppfyllas.   

Vi har haft tur som fått in ett antal vikarier som er-

SEKTION  
MASSATILLVERKNING 

Hej alla på massatillverkning. 

Då har vi klarat av både jul och nyår. Hoppas ni har 
haft det bra under slutet av året 2017 och när vi går in 
i 2018 med nya utmaningar. Det har inte hänt så 
mycket än från dom olika avdelningarna, men det 
drar igång med möten under våren på sektionerna. Jag 
kommer senare med info om det dyker upp något in-
tressant. Det är mycket jobb runt Next Generation och 
det har ni alla märkt av på ett eller andra sätt, som 
mycket felparkeringar samt mycket trafik på området. 
Mycket jobb är det också med förberedelser när lyft 
ska göras.  

Glöm inte att planera in vårens medlemsutbildningar 
som startar med 22/3, 28/3 och den sista dagen 4/4,  
ring eller mejla till Christina Svensson senast freda-
gen veckan före utbildningsdagen. 

Under våren så kommer det ut en enkät/utbildning 
som heter ”Skiftarbete och hälsa” som några utvalda 
ska ha fått. Så har ni fått den på mejl -  gör den! Se-
dan så har vi hört att en grupp på företaget tittar på ett 
bättre 5-skiftschema och man vill vi sätta ihop en 
grupp som ska titta på detta. Så vi hoppas det finns 
någon som vill delta i en sådan gruppering. Hör av er 
till oss om ni vill påverka hur ni vill ha det och hur ni 
tänker runt skiftgången. Vi ska ta fram olika förslag 
som ni ska titta på eller om grupperingen har något 
som är bra/bättre. 

Avtal 2018 vet vi ännu inte något om, men förhand-
lingarna har startat. Förhandlingskommittén har fått 
mitt önskemål för sektionen inför dom lokala för-
handlingarna 2018. 

Nu planeras det för RS-2018 som är under 2 veckors 
tid.(v.16,17 ) 

Vid denna stund så har jag inget mer att skriva om. 

Men än en gång ha det så bra så hörs vi där ute. 

Var rädda om er innanför och utanför grindarna.  

Sektionsordförande Massatillverkning 

                                                   Peter Svensson  

HSO MASSATILLVERKNING 

Nytt år och nya förutsättningar, jag hoppas att det nya 
året blir bättre för oss här. Det går mycket i Next Ge-
neration, många skyddsronder har man gått. Oftast på 
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Bilpapper på vissa ställen? Blir det någon typ av 
samlastning mellan km7- rullar och pm6- rullar? 
Ja, det finns många olika frågeställningar som ska 
lösas och som kanske inte löses förrän längre fram 
i tiden när lastningen pågått en tid och vi får svar 
på sådana frågor? 

Nu närmar vi oss sportlovet och kanske det finns 
snö och is för alla som gillar aktiviteter som ex 
skidor eller pimpelfiske, själv föredrar jag längd-
skidor om det finns snö. Alla är kanske inte lika 
nöjda med att man åker skidor på grund av att man 
gjort lite skador på skidspåren (rumpa-märken i 
spåren) men det är en väldigt trevlig motionsform.  

Men i detta golv vill vi inte ha några märken så vi 
får hoppas att personalen som håller till i nya ma-
gasinet och jobbar där inte halkar. Dessa bilder 
visar att vårt väder ställer till det och fast maskiner 
för ta bort vatten finns är det inte lätt att hinna 
med. Sju plus och snö som smälter, sen nästa dag 
fyra minus och skridskor behövs. Men fast dessa 
hinder kommit och gått så har arbetet funkat och 
bedrivits så säkert som möjligt 

Med en isig hälsning  

Anders. Berntsson  

HSO/Ordf. Utlastningen. 

 

  

satt vår personal som är sjukskrivna av olika anled-
ningar och är frånvarande och inte kan jobba. Men 
detta håller ju inte i längden och troligtvis blir det 
ännu svårare i den nya organisationen som blir när 
KM7 är i gång, så företaget får väl se över vår be-
manning och försöka hitta en lösning i samverkan 
med facket.   

Truckar som vi under hösten har testat och som 
sedan på grund av olika saker och förutsättningar 
dragit ut på tiden och nu passerat vad vi trodde var 
sista datumet för att klara av att hantera pappersrul-
lar som kommer ut från KM7. Det är kanske inte 
så akut som vi trodde, men förhoppningsvis så är 
en beställning av en truck som klarar av KM7-

rullar inte så långt bort.  

Nya rullagret börjar ta form ordentligt och det är 
inte långt bort innan ytor börjar användas för lag-
ring av olika utrustningar för projektet. Men vi för-
söker att förhindra att våra lagerytor ska bli ska-
dade av för tunga transporter, eller på något annat 
sätt kan som kan skada golvet i magasinet. Om allt 
går som det ska så blir det vår tur fram i höst att 
börja använda ytorna i rullagret. Vi har ett stort 
jobb att göra för att utforma rullagret så det blir så 
optimalt som möjligt för vår verksamhet som ska 
bedrivas där. Grupper kommer att skapas för olika 
moment i magasinen, bara en sån fråga som var 
olika kunders rullar ska stå på bästa sätt? Ska vi ha 
stora fack för en del kunder och mindre för andra? 
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SEKTION LAB. 

Nu börjar det droppa in 
nya medarbetare på lab. 
pappersbrukspersonal 
som i den nya organi-
sationen är placerade på 
vår avdelning. Det är 
ett välkommet tillskott 
eftersom det är väldigt 
besvärligt att få ihop 
allt med utbildning som 

alla nu ska gå. Dessutom ska ju de som kommer 
som nya också lära allt nytt. Vi får hoppas att 
man tycker det blir trevligt att jobba på lab. och 
att man trivs bra på den nya arbetsplatsen, trots 
allt bök som är nu i och med ombyggnationen. 
Tänk vad toppen det blir sen när allt blir klart, 
vilket lyft med helt nya och renoverade lokaler.  

Nya rutiner för ordning och reda sjösätts i dagar-
na, det är vettigt att tänka nytt även på detta om-
råde när allt ändå är i förändring. Och så nytt är 
det väl egentligen inte, mest en påminnelse och 
uppfräschning av en del rutiner som kanske har 
fallit i glömska.   

Lönegradsuppflyttningar för alla skiftgående la-
boranter står med på önskelistan inför lokalavtal 
–18, nån gång måste det ju tas tag i den biten 
också och lika tappert som tidigare år så har vi 
lämnat in ett önskemål om detta.  

Next rullar på, nu ska ytterligare utbildningar 
dras igång. De nya lab-lokalerna finns det en 
plan för och material, maskiner och instrument är 
under upphandling. Frågan är nu, vem ska göra 
vad? Next-referensgruppen ska se över hur arbe-
tet ska bedrivas med allt det nya och komma med 
förslag inför framtiden. Inget blir hugget i sten, 
det blir säkert en del som man måste justera ef-
terhand, konstigt vore det väl annars. Jokern i 
leken är förstås den fortsatta driften av PM4, vil-
ket ställer till det, på ett inte helt oangenämt sätt, 
förstås.  

Snart får vi sjunga in våren, det blir minsann 
trevligt efter den vargavinter som vi (för omväx-
lings skull) haft.  

CS  

 

SEKTION PAPPERSTILLVERKNING 

Hej alla nya som gamla medlemmar. Nytt år, nya 
förutsättningar, nya kollegor, nya skiftlag, nya 
jobb osv. listan kan göras lång. Många tankar 
kring vad som händer mig, dig och oss i framti-
den finns, och det är inte konstigt det är så vi 
människor fungerar. Det vi vet idag är att fram 
till mars -19 så kommer det fortsatt vara drift på 
maskinerna på P-bruket, när, hur och i vilken 
ordning som de kommer stoppas är inte klart i 
skrivande stund. Detta innebär ju även att KM7 
personalen kommer att finnas till förfogande un-
der våren sommaren, vilket kan vara bra för ut-
bildningar, DVS. Få loss folk för utbildning mot 
PM4, och dylikt.  

Det är rörigt för alla just nu, oavsett om man är 
kollektivare eller tjänsteman. Man har fundering-
ar kring när man får semester, vem man ska 
jobba med och vilken skifttillhörighet vi kommer 
att ha, frågorna är många. Vad vi än gör så får vi 
inte tumma på säkerheten. Vilket innebär att vi 
INTE ska ta genvägar, ha ordning och reda, och 
framföra allt tänka på hur vi bemöter och uppför 
oss gentemot varandra.  

Det är mycket jobb som pågår just runt organi-
sationen på våra 3 avdelningar, och övriga 
Gruvön med för den delen. Det är löner som det 
ska förhandlas om till KM7 (vilket inte har kom-
mit igång än pga. att företaget inte har bjudit in 
till diskussion ännu). 96:an kommer lämna in ett 
önskemål i löneförhandlingarna -18 om att har-
monisera lönerna på flutingen liknande pappers-
bruket, dvs. att man får lönegrad för rotation. 
Pappersbruket och lönesättning inför -19, måste 
också lyftas.  

Flutingen har infört arbetslagsträffar varje tors-
dag kl. 14-15, ett försök kommer pågå under vå-
ren. Till de träffarna har jag bjudit in mig för att 
kunna träffa er i samlad grupp och dessutom höra 
vad ni diskuterar om. Sen får ni bestämma om 
det är så att ni vill att jag ska vara med eller inte. 
Min plan är att jag kommer delta i allra största 
mån som det går (sjukdom och vård av barn är 
det enda som kan stoppa mitt deltagande), det är 
inbokat i min kalender för hela våren. Jag var 
med på första sittningen 8/2, jag tyckte att det var 
ett givande möte, och det var bra frågor som ven-
tilerades. Mycket diskussioner om bemannings-
läget och pågående utbildningar som pågår på 
flutingen blev det.  

Pappersbrukets status, kan också sammanfattas 
som lite rörigt då det gäller vilket skift folk job-
bar på. Vissa fick en skifttillhörighet från årsskif-
tet, men kommer att behöva byta skift redan i 
mars igen. Detta ska ju vara förankrat från AG 
till vederbörande som det berör i god tid vad jag 
har förstått. Sen är det ju så här att arbetsgivaren 
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(AG) har ju rätten på sin sida att leda och föredela 
arbetet och arbetstider ut efter deras behov, och 
det gäller skiftgående som daggående.  

(enligt §12 i arbetslagen, alla arbetsgivare som 
anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfäl-
ligt ska lämna arbetstagarna besked om änd-
ringar i fråga om den ordinarie arbetstidens 
och jourtidens förläggning minst två veckor i 
förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare 
tid i förväg, om verksamhetens art eller händel-
ser som inte har kunnat förutses ger anledning 
till det. Källa arbetstidslagen 1982:673 )  

Vi har fått 2 nya skyddsombud på pappersbruket, 
det är Hans Svensson och Fredric Danielsson. 
KM7 saknas det 1 SO i skrivande stund, men frå-
gan har gått till ett par stycken, vi väntar på svar.1 
Nytt SO på Flutingen Johan Myrén. 

Skyddsorganisationen inom Papper/ Kartongtill-
verkningen ser ut som nedan, till dags datum. 
Skyddsområden/ skiftlag på P-bruk kan komma att 
ändras, info om det kommer. 

Ja så har vi den stora frågan gällande försäkringen 
som Billerud Korsnäs gick ut med 1:a feb, Ny fri-
villig gruppförsäkring hos Länsförsäkringar. Läns-
försäkringar har tagit över Skandias försäkringar, 
som i sin tur gamla Billerud koncernen hade ett 
avtal med. Alla anställda verkar fått erbjudande 
trots att vi själva ej samtyckt, ALLA måste tyvärr 
göra ett aktivt val om man inte vill ha denna för-
säkring. OBS! Detta är inte en försäkring som är 
istället för Pappers kollektiva gruppförsäkring via 
Folksam, utan ett avtal som Billerud Korsnäs har 
tecknat med Länsförsäkringar. När det gäller frå-
gor kring denna försäkring så måste vi hänvisa till 
HR avdelningen, som ska kunna svara på frågor 
om denna uppgörelse. Den 14/2 Så mailade jag ut 
detta till manöverrummen, och alla skiftlag på flu-
tingen och pappersbruket. 

Fortsatt så är jag övertygad om att vi måste hålla 
våra huvuden ovanför ytan och göra ett bra jobb 
utan att arbetsmiljön blir lidande. Försök att an-
vända er av 5 vad/ varför i jobbet, för att undvika 
olyckor och skador. Var inte rädda för att fråga 
varandra om hur vi mår, eller för den delen be 
varandra i närheten om hjälp när man kör fast. Det 
finns inga dumma frågor, bara dumma svar.  

För att kommande året och den framtida organisat-
ionen på P-bruket ska fungera så måste alla hjälpa 
till, vi alla är en kugge i detta hjul som snurrar, 
och som ska snurra vidare på Gruvön. 

Som jag skrivit tidigare så jobbar jag nu da-
gen på heltid, dels 50% som HSO P-bruk/ 
KM7 och 50% som sektionsordförande på 
Papper/ Kartongtillverkningen och Fluting-
bruket. Jag har kontoret i Röda baracken, 
som i dagsläget ligger mitt på fabriksområ-
det. Tveka inte att ringa, maila eller komma 
in och prata om ni har frågor och fundering-
ar. Vi har ju dessutom våra skyddsombud 
som ni kan prata med, kan vi inte svara med 
en gång så tar vi med oss frågan och åter-
kopplar med ett svar. 

Hoppas på att vi går en olycksfri och varm 
vår tillmötes, ta hand om varandra. 

Sektion papperstillverkning 

Ordförande/HSO 

Patrik Nilsson  

Tel. 0555-41039     

Mejl: patrik.a.nilsson@billerudkorsnas.com 

 

HSO - FLUTING 

Vi har haft 2 st. olycksfall hittills i år utan från-
varo. Det är endast ett tillbud rapporterat.  

Vi måste alla tillsammans bli mycket bättre på att 
rapportera händelser som sker. Jag är övertygad 
om att det sker mycket mer än vad som rapporte-
ras in.  

Nytt från och med i år är ”Händelsekort”, som är 
en beskrivning av inträffade händelser, ett kon-
cernkrav, där vi ska försöka lära av varandra.  

Händelsekorten skall vara klara och ivägskickade 
inom 7 dagar efter händelse.  

Deltagare när man fyller i uppgifterna skall vara – 
skadad, arbetsledare och skyddsombud.  

Det här är för att vi skall lära av varandra så att det 
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förhoppningsvis 
inte upprepas på 
några andra fabri-
ker. Helena har ini-
tialt koll på allvar-
lighetsgraden och 
sköter det här från 
Gruvön.  

Nytt mål för i år är 
också att 5 st. 
”varför” skall göras 
på alla olycksfall.  

I år kommer vi att ha ett längre RS stopp 2 veckor 
vecka 16 och 17.  

Det kommer att bli mycket arbeten som skall utfö-
ras på ett säkert sätt. Bryt, Lås och säker avställ-
ning måste fungera så att inga olyckor eller allvar-
liga tillbud inträffar.  

Viktigt att alla hjälps åt så att det här fungerar ar-
betsledare, skyddsombud och operatörer. 

Jag kommer att ha hand om hetarbetstillstånd och 
gasmätning under RS stoppet. 

Vi har också bestämt att test av våra fyra nöd/
ögonduschar skall ske en gång/skiftcykel.  Anna-

Karin Andersson eller Anne-Mette Bredstu, som är 
skyddsombud på C-laget, kommer att sköta de här 
testerna framöver. Testerna kommer att genomfö-
ras på något av de 3 nattskiften måndag till onsdag 
med början vecka 10.  

Till sist, försök att inte stressa för mycket, konse-
kvenserna kan bli allvarliga olyckor som följd. Att 
använda rätt arbetsmetoder och verktyg, samt prio-
ritera vad som skall göras är viktiga ingredienser 
för att slippa råka ut för olycksfall.  

Var inte rädd för att säga till om någon jobbar eller 
uppträder på ett farligt sätt, det är ju för personens 
bästa man säger så. 

Leif 

SEKTION UNDERHÅLL 

 

Hej på er. 

Vi har nu fått både snö och kyla, så nu måste vi 
vara försiktiga, för det är halkigt och det har vi sett 
i PIA-systemet, det är många som skrivit och det är 
inte bara tillbud utan det är olycksfall och färdo-
lycksfall med skador, så var rädda om er. Nu har vi 
fått mesta delen av rörbryggorna på plats i Next 
och det har gått bra. Nu gräver man vid PM6 vid 
natronlutscisternen, så nu börjas det på så kallade 
K-linjen. 

Det har kommit igång en utbildning för oss på un-
derhåll och vi får se om det får oss att tänka nytt 
och jobba på ett nytt arbetssätt, med ordning och 
reda. Sedan kommer det utbildning mer inriktat för 
varje yrkesgrupp, hoppas jag. 

Snart börjas det med lokalavtalet och jag hoppas 
att ni kommer med förslag på saker som ni tycker 
ska vara med. Jag tar emot förslagen och skriver 
ner dem, sedan tas de med på förhandlingen.  

Just nu har vi förhandlingar angående övertalighet, 
men vi har inte kommit någon vart ännu. Vi går 
vidare med nya datum och nya förhandlingar, men 
jag har lite svårt att se hur man söker personal till 
olika platser när vi har personer som står på en 
lista för övertaliga på bruket. Det saknas folk i or-
ganisationen och det är på olika yrkesgrupper och 
man har fått några nyanställda. Det är nog inte så 
lätt att få tag i rätt personal nu när det är många 
olika arbetsplatser som söker personal. 

Nu när stoppet kommer så blir det väldigt mycket 
folk på området, så respektera avspärrningarna och 
varningssignaler och tala om för de som inte gör 
det. Då minimerar vi olyckor och risker. 

Nu önskar vi oss en fin och solig vår. 

Var försiktiga och sköt om er. 

 Mvh Sören 
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VIKARIATSANSTÄLLD?  
 

Bra att veta -  Enligt §4 mom.6 i Allmänna an-
ställningsvillkor så ska lönen när man börjar och 
slutar ett vikariat beräknas enligt följande: 
Om man börjar en bit in i månaden: Ersättning 
utgår för arbetstiden under månaden beräknad 
enl. månadslönen / 167 × antalet timmar man 
arbetat. När man slutar mitt i månaden: Avdrag 
från månadslönen görs med månadslönen ×  12 / 
365 × antalet dagar man inte jobbat , dock ska 
det inte dras av för ledighet som hänger samman 
med sista skiftcykeln man gjort.  

Vi fick väldigt tydligt fastställt att det ska 
vara lika lön för lika arbete på samma 
arbetsplats, det var kolossalt viktigt. Man 
ska inte tävla med att vara billigast utan 
att vara bäst, säger EU-parlamentariker 
Marita Ulvskog (S). 

Enligt uppgörelsen som nåddes med 
kommissionen och medlemsländernas 
representant får alltså en utländsk arbe-
tare rätt till samma lön som andra in-
hemska arbetare som utför samma jobb 

på samma arbetsplats, till skillnad från i dag, då de kan erbjudas minimilön som ofta 
är lägre. 

Implementeringsperioden, som varit en av stötestenarna, blir två år. Transportsek-
torn kommer som i dag inte omfattas av de nya reglerna. Den sektorn ska regleras i 
det så kallade mobilitetspaketet. En utvärdering av utstationeringsreglerna om fem 
år ska göras och då kan det bli aktuellt att ta in även transportsektorn. 

Överenskommelsen är dock inte slutgiltig. Förhandlarna ska söka mandat för att av-
sluta samtalen de kommande veckorna. Siktet är inställt på att klubba de nya regler-
na innan sommaren. 

Frågan om utstationering har skapat stor splittring inom EU. Dels mellan medlems-
länderna där östländerna, som har många arbetare som jobbar tillfälligt utomlands, 
velat bevara dagens system, medan västländerna jobbat för förändring. Frågan har 
också splittrat den politiska högern och vänstern liksom arbetstagare och arbetsgi-
vare.    

Källa: EU-portalen.se 

 

EU:s lagstiftare har nått en preliminär uppgörelse om att lika lön för lika arbete 
på samma arbetsplats ska gälla vid utstationering av personal i andra EU-

länder. 

Lika lön för lika arbete Lika lön för lika arbete Lika lön för lika arbete Lika lön för lika arbete  
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Pappers avd. 96 
 

En ögonblicksbild över medlemsantalet och dess fördelning i vår förening. Som synes så har 
vi även många som är pensionärsmedlemmar som väljer att stanna kvar i 96:an. Kanske är 
våra försäkringar en av orsakerna, det är förmånligt att vara kvar och ha ett så bra försäk-
ringsskydd. Medelåldern är skapligt hög men sjunker i nog framöver eftersom många som är 
inne och arbetar som vikarier kommer och skriver in sig.  

Pappers organiserar alla arbetare inom massa- och pappersindustrin. Totalt arbetar ca 19 000 inom bran-
schen, varav ca 12 500 är arbetare. Pappers förbundskontor är ett rikstäckande servicekontor för de 
55 lokala avdelningarna och förbundets ca 15 000 medlemmar.  
Antalet pappersbruk i Sverige är 38. De största pappersprodukterna är wellpapp, kartong, olika tryckpapper, 
förpackningspapper och tidningspapper. Av produktionen av papper och avsalumassa går ca 90 procent på 
export och huvuddelen av detta till EU. I produktionsprocessen används ca 35 miljoner skogskubikmeter 
råvara och ca 19 TWh elenergi. Massa- och pappersindustrin använder därmed ca en tredjedel av den ele-
nergi som går till industrin.  
Världens fjärde största exportör 
Sverige är världens sjätte största exportör av massa och papper. Varje år exporterar pappers- och massain-
dustrin för ca 80 miljarder kr. Däremot är bara ett av de riktigt stora pappersindustrierna svenskt, nämligen 
SCA. Stora Enso, som är Pappers största arbetsgivare i Sverige, är finskt, även om det finns stora svenska 
ägarintressen i företaget. Idag är ca 50 procent av Pappers medlemmar anställda i utlandsbaserade företag 
mot ca 5 procent år 1990. 
De näringspolitiska förutsättningarna är avgörande för investeringar i svensk massa- och pappersprodukt-
ion. Råvaruförsörjning, energi- och miljöpolitik, transporter och forskning är alla viktiga frågor för långsiktig 
överlevnad och utveckling av branschen. De senaste och närmast kommande år framträder prisutveckling 
på råvara och el som ödesfrågor för branschen.  
Pappers arbetar aktivt för att försöka påverka villkoren för branschen och på sätt medverka till investeringar 
för långsiktig överlevnad för branschen. Det är ett arbete som sker, och måste ske, både på nationell nivå 
och på EU-nivå. Många beslut på EU-nivå har direkt återverkan på våra branschvillkor i Sverige och vill man 
påverka måste det ske innan EU har fattat beslut. Detta kräver ett samarbete över gränserna och Pappers 
arbetar med andra förbund som organiserar pappersarbetare inom vår europeiska federation IndustriALL 
Europe. Inom Pappers finns en särskild kommitté KBK (Koncern och Bransch Kommittén) som regelbundet 
diskuterar utvecklingen för vår bransch och olika näringspolitiska frågor.            

Källa: Pappers hemsida 
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer i sommar Har Du 
material som du vill bidra med i tidningen så är Du väl-
kommen med det till Röda Baracken senast den 15 maj. 

Välkommen på  
 

NomineringsmöteNomineringsmöteNomineringsmöteNomineringsmöte    
 

Den 29 mars kl. 18:00 i b-salen, Gruvan 
 
Att nominera: 
 

Ordförande 
Studieorganisatör 
3 st styrelseledamöter 
Revisor 
Representanter förbundsårsmöte 

 

ÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöte    
 

Den 23 april kl 18:00 i b-salen, Gruvan 
 


