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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den  3 oktober. Se till att
lämna in  ert material
senast den 30 september.
.

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Expeditionstider:
Måndag och Onsdag   8.00-12.00 och 13.00-16.30

Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag   8.00-12.00 och 13.00-16.30

Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91

Vice Ordförande Michael Wallin har:
Mobil 070 - 795 15 81

Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18

Huset där vi finns kallas 152an.

Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

papperstrean@telia.com
E-post till Karskäringen

                     Karskäringens redaktion
 Ola Carlson, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

Papperstreans personal Tarja Rautiainens
arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning,
administration, försäkringsfrågor med AFA och
Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla andra
medlemmar som behöver hjälp.

"Vår personal"

Tarja

Gå ut i skogen
och plocka bär
och svamp nu
när solen
skiner.
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Hej igen!
Verksamheten börjar sakta men säkert komma igång efter
sommaren och välbehövlig semester för alla. En sommar som
inte går till historien som en av de finaste och varmaste
liknande förra sommaren. Nu är det i alla fall dags att kavla
upp skjortarmarna igen inför höstens många utmaningar.

Förutom att finnas till hands för Papperstreans medlemmar här
vid BillerudKorsnäs, Swedpaper och Göranssons så är
kalendern fylld till bristningsgränsen med aktiviteter redan nu.
Bland annat kommer ett slutgiltigt förslag på Papperstreans
Verksamhetsplan för 2020-2022 att tas fram av styrelsen,
som förhoppningsvis fastställs av medlemmarna på

      medlemsmötet i oktober.

Vi närmar oss också en ny avtalsrörelse och ska nästa vecka sätta oss i en avtalskonferens och
diskutera Pappers medlemmars förslag på avtalskrav. Pappers avdelningar i Gävle-Dala distriktet
fortsätter därefter diskutera avtalskraven i oktober innan avtalskraven fastställs vid Pappers
Förbundsmöte i november.

Svenskt Näringsliv och arbetsgivarna har satt sina mål inför avtalsrörelsen 2020,
Löneökningstakten ska växlas ned, ingångslönerna ska vara på nivå som ”breddar”
arbetsmarknaden och nya möjligheter till visstidsanställning. Svenskt Näringslivs mål inför
avtalsrörelsen 2020 är bland  annat att

- Löneökningstakten ska sänkas. 
- Ingångslönerna ska leda till att trösklarna till arbete sänks.
- Fördelningen av löneökningarna inom ramen för siffersatta avtal ska göras av företaget.
    ”Inte genom individgarantier, generella lönehöjningar och stupstockar.”
- Svenskt Näringsliv vill också utveckla de centrala avtalen för att öka utrymmet att variera
     arbetstidsförläggning, övertid, visstidsanställningar samt inhyrning.

Vi får se vad det här tar vägen, men det ser onekligen ut att bli en tuff avtalsrörelse!
Parterna inom industrin lämnar strax innan jul över sina respektive krav inför nästa års
avtalsrörelse och förhandlingarna sätter igång i början av januari. 31 mars går gällande avtal ut.
Och så är också dags för skyddsombudsval igen, 3 år går fort. Skyddsombudsvalet genomförs i
oktober-november. Ni kan ju redan nu fundera på vem eller vilka ni vill se som Skyddsombud.

Förutom det här har vi inplanerade förhandlingar med bland annat  BillerudKorsnäs, Göranssons
och koncernövergripande förhandlingar vid huvudkontoret i Solna.

Pappersindustrins stora utmaningar.
I senaste numret av Dagens Arbete kan vi läsa om att branschen står inför stora utmaningar bland
annat. för den stora generationsväxlingen som påbörjats och som kommer att fortsätta under
några år. Det är en massa kunniga kompetenta människor som har jobbat 30–40 år i branschen
som går i pension. Folk med tyst kunskap, sådant man inte kan läsa sig till, utan sådant man lär
sig genom att vara ute   i verksamheten på jobbet. Mer än var fjärde pappersarbetare väntas gå i
pension inom tio år.  Vilka ska då ta över och har de kompetensen som krävs?
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Det här har vi i Pappers diskuterat under flera år och uppmanat företaget att man måste börja anställa yngre
medarbetare innan de äldre medarbetarna med många års erfarenhet och kompetens går hem.
Vi ansåg att vi nått gränsen för längesen vad som är långsiktigt hållbart. Det är ju faktiskt så att folk slutar, blir
sjuka, får barn med påföljande föräldraledighet, fackliga ledigheter som ska lösas, några börjar studera osv.
och mitt i allt detta ska man försöka utbilda folk för att upprätthålla nödvändig kompetens inför de kommande
stora pensionsavgångar om några år.

Därför måste det finnas marginaler att ta av annars får vi stora problem att köra fabriken i framtiden.
Vi fick till slut företaget att inse det allvarliga och de har under några år anställt yngre medarbetare bl.a.
yrkestraineer och direkttillsättningar vid vakanser. Man har även anställt flera medarbetare som under en tid
stöttar för just nämnda kompetensväxling vid någon avdelning

Kompetensen måste säkras. På sikt kan det som sagt annars ge kvalitetsproblem och hota både jobb och
välfärd. Överlämningen måste få ta lite tid. Det är en kostnad som man måste räkna med och man måste ta
som arbetsgivare om man vill ha fortsatt bra kvalitet.

Ekmanska stiftelsen.
Jag vill också påminna om att det nu är dags att söka bidrag från Ekmanska stiftelsen. Ekmanska stiftelsen ger
möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj
i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Det finns också möjlighet att söka
ersättning för hjälpmedel till minderåriga barn, make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns
kostnader i samband med förebyggande hälsovård och sist men inte minst minderåriga barns lägerverksamhet.
Frågor kring detta besvaras på telefonnummer 026-15 16 34.
Ansökan som finns på intranätet fyller ni i och skickar in senast den 30 september.

Slutord.
Innan sommaren nåddes vi av det mycket tråkiga beskedet att en kollega och ett före detta
troget skyddsombud,  Per-Olof Ernlund hade gått ur tiden. Per-Olof blev 75 år. Per-Olof
eller ”Peo” som han kallades av kamraterna var anställd på Fiberlinjen vid Massabruket
under många år innan han gick hem och blev pensionär. Per-Olof var under många år
skyddsombud och Huvudskyddsombud vid Fiberlinjen där han förutom sin operatörsroll
som Blekerimästare jobbade för att få en bättre arbetsmiljö, skydd och säkerhet
tillsammans med övriga ombud på avdelningen. Peo var även ersättare för Samordnande
Huvudskyddsombudet  Yngve Berglind under en tid.
Peo var också ledamot i Papperstreans Fackligt Sociala Kommitté där han med sin långa erfarenhet och fina
känsla för medmänniskor stöttade utsatta medlemmar under många år. Sist men inte minst kommer säkert
många ihåg honom som jultomten vid fackens barnjulfest där han deltog under många år.
Mina tankar går givetvis till Per-Olofs familj, nära och kära.

// Kjelle

Per-Olof Ernlund
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Förlorad avsättning till avtalspension/ATK
Pappers har i tidigare förhandlingar ställt frågan hur
företaget hanterat avsättningen gällande avtalspension
SAF-LO och ATK för de som tidigare varit anställda vid
Billerud Korsnäs (BK) och under 2018 följde med över
till Göranssons och blev anställda av dem.
Företaget har lyft frågan med BK ett antal gånger och
lönekontoret vid BKSC hanterar frågan. Göranssons
lönekonsult bevakar att frågan blir löst i närtid. Företaget
återkommer i frågan.

Personalfrågor
Företaget redogjorde för en del anställningar som gjorts.
Pappers efterfrågade i aprilförhandlingen hur företaget
hanterar uppsägningar för visstidsanställda som har
kommit upp till återanställningsrätt och hur den anställde
får klarlagt vad som gäller med ex. återanställningsrätten.
Pappers efterfrågade någon form av kvittens om man vill
utnyttja återanställningsrätten och överlämnade ett
förslag.
Företaget tog till sig förslaget på skrivningen som
Pappers skickat över och återkom vid juniförhandlingen
med ett förslag på skrivning. Pappers accepterade
förslaget efter en mindre korrigering.

Ersättning för semester utanför skollov
Pappers ställde i juniförhandlingen frågan om anställda
fått del av ersättning för semester som ligger utanför
Gävle kommuns skollov. Företaget informerade då att
det framkommit att för 2018 har detta missats.
Företaget håller på att reda ut vilka som ska ha del av
förra årets ersättning och kommer att betala ut
ersättningen för 2018 snarast möjligt.
Ersättning för 2019 års semester utanför skollov skall
vara klar att utbetalas.

Skiftschema för 5-skift
Företaget redogjorde i denna fråga för hur besvärlig
semester lösningen för 5-skift ser ut. Företaget håller på
att kika på om det går att hitta en bättre lösning till
kommande år.
Pappers påpekar vikten av att kalla in ombud och
Pappers skiftschemaansvarig för att samverka i frågan
vilket företaget lovade göra. Företaget återkommer i
frågan.

Reko-system
Pappers har lyft frågan om företaget kan tänka sig att
skaffa ett planeringsverktyg som vid BK kallas för
Reko. Ett verktyg där chef och anställda lägger in alla
former av frånvaro, exempelvis anställdas önskemål om
ledighet, sjukfrånvaro eller liknande. Då kan övriga
anställda se eventuella ersättningsbehov.
I dagsläget finns inget sådant verktyg men företaget
lovade att kika på en liknande lösning.
Företaget återkommer i frågan.

Övertid 2018
Pappers har lyft  frågan om hur övertid sett ut per månad
för 2018 på avdelningen. Företaget återkom i
juniförhandlingen och lämnade över en redovisning per
månad för 2018.
Företaget lovade också att vid nästa tillfälle dela upp så
dagtid, 2, 5 och 6 skiftare separeras vid redovisningen.

Nästa förhandlingsdag är den 3 september

Förhandling Pappers – BillerudKorsnäs

MK för Utlastningen – inrivningen
Pappers har tidigare lyft frågan om när tillägget som de
medarbetare vid Utlastningen har som kör inrivningen
skall tas bort. Pappers önskemål är att tillägget skall utgå
ytterligare tre till sex månader för att göra övergången
smidig.
Företaget svarade då att Kartongbruket skulle ta över
ansvaret för denna processdel från den 1/7-2019 och då
tas tillägget för Utlastningen bort. Om behov finns att
använda dessa resurser efter övertagandet kommer
frågan lyftas igen och erforderlig ersättning att utgå.
Pappers vidhöll att de önskar en förlängning av detta
tillägg. Företaget återkom vid juniförhandlingen och
meddelade att det svar som gavs vid maj förhandlingen
kvarstår dvs att tillägget tas bort från den 1/7-2019.
Pappers ställde frågan vad detta praktiskt innebär och
Företaget svarade att uppgiften att köra inrivningen från
detta datum inte ingår i Utlastningens ordinarie
arbetsuppgifter.

Vid senaste förhandlingen redovisade företaget att några
av medarbetarna vid utlastningen varit inne och kört
inrivningen vid ett antal tillfällen. De får behålla tillägget
under juli månad.

Förhandlingsrapport
Förhandling Pappers – Göranssons

Förhandlingsrapporten fortsätter på nästa sida
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Befattningsbeskrivning fordonsförare
utlastningen
Företaget presenterade en ny befattningsbeskrivning för
fordonsförare utlastningen. Skillnaden mot den gamla är
att inrivningsdelen är borttagen. Parterna kom överens
om företagets förslag. Ombuden på avdelningen ska
vara vidtalade om förändringen och sagt ok.

Projekttillägg
Pappers har lyft frågan om möjligheten finns för en
medlem att erhålla ett uppdrags/projekttillägg. Företaget
svarade att det avgörs av vilken roll som medarbetaren
har i projektet. Företaget har haft dialog med sektions
och gruppchef för att få klarhet i vad projektet innebär.
Frågan skulle utredas vidare. Företaget återkom i
senaste förhandlingen och sade att i dagsläget ger inte
uppdraget något tillägg.

Ledighetsansökan Medvind
Pappers efterfrågade ett förtydligande gällande
ledighetsansökningar i Medvind och när dessa kan anses
vara godkända. Företaget svarade att den normala
gången bör vara att medarbetaren har en dialog med sin
chef om den önskade ledigheten varefter medarbetaren
skriver en ledighetsansökan i Medvind. Ledigheten är
beviljad först då ett svar, antingen muntligt eller via
Medvind, givits. Pappers påpekade att det fungerar lite
olika ute i verksamheten. En del får svar ganska snart,
både muntligen och via ansökan i Medvind och en del
får vänta väldigt länge innan svar ges, och oftast bara
muntligen trots att ansökan gjorts muntligen och i
Medvind i god tid före önskemålet om ledighet.
Företaget lovade att skriva en instruktion för att
förtydliga detta liksom hur ansökan av ATK-ledighet
skall hanteras.

MK-tillägg
Pappers har tidigare lyft frågan om hur Företaget ser på
möjligheten att erhålla ett MK-tillägg när man gör något
som ligger utanför befattningen. Pappers hänvisade till
någon befattning där det borde ingå ett MK-tillägg.
Parterna diskuterade kring detta och enades om att
återuppta diskussionen när Pappers återkommer med
några konkreta exempel vilket Pappers gjorde i april.
Ett exempel var våtändesoperatörer som upprätthåller
fler än två befattningar, något som breddar den totala
kompetensen avsevärt på berörda skiftlag
(detta underlättar vid personalfrånvaro,
semesterperioder och upplärning av nya medarbetare
som exempel).
Företaget återkom i senaste förhandlingen och
redogjorde för sin synpunkt och menar att
våtändesoperatör är en väldigt komplex befattning och
kräver djupkunskap. Vilket innebär att man ska ha fullt
foku på den befattningen.

Åndrade befattningsgrader/betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader

Pappers har vid tidigare förhandlingar väckt frågan om
ett kontaktmannatillägg för de extraresurser som jobbar
inom lokgruppen. De har samma ansvar och gör samma
jobb men får inte ersättningen bara för att de är ersättare
vid loket. Företaget menade att det är så korta perioder
som extraresurserna är inne och kör att det inte
berättigar till ett tillägg.

Skiftscheman
Pappers och företaget fastställde i senaste förhandlingen
skiftschemorna för år 2020/2021. De finns på intranätet
under under minanställning/arbetstiderGävle/
skiftschemaGävle

Nästa förhandlingsdag är den 27 september.

Tvisteförhandling 1
Övertidsbrott första halvåret 2019
Pappers har har haft tvisteförhandling med
BillerudKorsnäs för övertidsbrott genomförda under
januari – juni 2019. Företaget återkom i frågan och
Parterna har nu kommit överens om ekonomisk
ersättning för genomförda övertidsbrott under första
halvåret för 2019

Tvisteförhandling 2 Brott mot FML
Ännu en visteförhandling har skett med BillerudKorsnäs.
Den gällde brott mot Förtroendemannalagen( FML)
angående att en facklig förtroendeman  inte fått sina
sökta ledighet beviljade för sitt uppdrag.
För ett år sen inträffade samma sak för samma person
när Pappers kongress genomfördes här i Gävle. Det här
ser Pappers väldigt allvarligt på, och vi har haft en första
tvisteförhandling i ärendet, där vi klargjort för företaget
att vi kräver skadestånd för det genomförda brottet.
Förhandlingen är ajournerad.

MBL-Teknik
Företaget presenterade ett förslag som innebär en
bemanningsminskning i samband med att en
medarbetare gått i pension och en medarbetare bytt
avdelning under 2019.
Konsekvensen av den föreslagna förändringen är att
sektionen Processnära UH minskar med två
befattningar, en mekaniker i gruppen Processnära UH
Mek. Kartongbruk och en automationare i gruppen
Processnära UH Auto Massabruk.
Motivet till förändringen är enligt företaget rationalisering
och effektivisering av Underhållsverksamheten inom
Teknik för att uppfylla kraven på ̈ flat rate¨ i budgeten
för fasta kostnader vid Gävle Bruk.

I MBL-förhandlingen återkom företaget med sina ”klena
svar” på fackens inskickade frågor och redogjorde för
de två arbetsmiljökonsekvensanalyser som genomförts.
Företaget fastställde därefter deras förslag till förändring.
Pappers reserverade sig mot beslutet.
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Med vänlig hälsning AHSO Peter Karlsson

Prata med ditt ombud och ta hjälp av hen innan du själv skickar in
anmälan till AFA. Du kan naturligtvis även kontakta mig för hjälp.

Vid en arbetsskada kan sjukskrivning göra att du
förlorar inkomst. Du kan också drabbas av en
del extrakostnader. AFA kan betala ersättning för
inkomstförlust, kostnader och fysiskt och
psykiskt lidande. Vi kan lämna ersättning vid
olycksfall på arbetet, om du skadar dig på väg till
eller från arbetet eller vid arbetssjukdom (som
godkänts av Försäkringskassan eller finns med på
ILO-listan)

Arbetsolycksfall är en händelse som är kortvarig,
ovanlig och oförutsedd.

Exempel på händelser är om en anställd
• halkar och faller omkull
• skär sig på en kniv eller maskindel, fastnar eller
   klämmer sig i en maskin eller annat föremål •
   utsätts för hot, våld och rån i arbetet
• utför lyft eller andra ansträngande moment i
   arbetet och när det samtidigt sker något ovanligt
   eller oförutsett.
• får en smittsam sjukdom genom att sticka sig på
   en kanyl eller skära sig på ett föremål.

Alla som är anställda hos en arbetsgivare som har kollektivavtal omfattas av den kollektiv avtalade
arbetsskadeförsäkringen,
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Utanför bruksgrindarna finns en hel värld att upptäcka. De flesta
har nog sett sig om i världen hemma i Sverige men också tagit sig
en flygtur till varmare breddgrader. Men den till dags datum mest
intressanta flygturen tog vi, Sandra Bohlin Pappers avd 3 och
Gabriel Jöngren Pappers avd 78, den 6-25 juni 2019 till Schweiz
där vi deltog i det
Nordiska utbildningssamarbetet Genèveskolan.

Tillsammans med representanter från Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island flög vi ner för en av de häftigaste
upplevelserna vi varit med om och som lämnat ett avtryck vi aldrig glömmer.

 Utbildningen är en ögonöppnare för både internationellt och nationellt fackligt arbete
där man får lära sig om hur det internationella FN-organet International Labor
Organisation (ILO) fungerar och verkar. Under 3 veckor är man med och följer deras
årliga konferens (ILC). Men man lär sig också hur situationen ser ut för arbetare i andra
delar av världen. Man träffar företrädare för arbetare, arbetsgivare, nationer och andra
organisationer som gör att man inser att vi här hemma i Sverige ändå har det rätt bra
även om vi tycker lönen är för dålig. För när man sitter öga mot öga med en facklig

företrädare från Colombia som är en av världens mest dödshotade personer, som blivit beskjuten, varit med om
sprängattentat och åker runt i bepansrad bil, vad spelar då lönen där hemma för roll? De problem vi upplever på
våra arbetsplatser blir helt plötsligt väldigt små. Inte för att man ska förringa vår
situation på hemmaplan, men vi har det nog ändå ganska bra.

Här mördas vi inte för våra åsikter. Här skjuts vi inte för att vi säger ifrån till chefen.
Här har vi rätten att vara med och bestämma tillsammans med vår arbetsgivare även
om vi inte alltid är överens. Att få den förståelsen för hur det fungerar i andra länder
gör att man förstår varför det är så viktigt att vi vågar stå upp för det vi har här
hemma och på våra bruk. För så som de har det på många håll i världen hade vi det
en gång i Sverige.

Visste du, att Sverige inte var först med att bestämma om 40h arbetsvecka och 8h
arbetsdag? Det är från början en s.k. ILO-konvention från 1919, även om det då
rörde sig om 48h arbetsvecka. Även om Sverige var tidiga med att införa, eller
ratificera, denna konvention så var vi inte först med att tänka tanken. En ILO-
konvention kan man säga är en internationell lagstiftning för arbetsmarknaden.
Dessa förhandlas fram i en 3-parts modell mellan arbetare, arbetsgivare och
nationer vid ILOs konferens. Och eftersom Sverige är en del av FN så är även vi

  med och tar fram dessa. Under vår resa till Genève fick vi vara på plats och se hur
den nyaste konventionen i raden, Violence and Haressment convention 2019 (No.
190), förhandlades fram. I Sverige har vi redan bred

lagstiftning angående våld och trakasserier men så ser det inte ut i t.ex. flera afrikanska länder. Men nu finns det ett
verktyg som arbetarna kan använda för att göra situationen lite bättre även där.

FN-byggnaden
Palais des Natsion i Genéve

Pappers på Genèveskolan

De nordiska deltagarna vid Genéveskolan 2019

Kvinnostrejk för en
jämställd arbetsmarknad
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Genèveskolan grundades 1931 och har deltagit vid varje ILC sedan dess (förutom under
andra världskriget) vilket har gjort skolan till en naturlig del av dessa konferenser. Därför
blir utbytet också större av utbildningen. Det öppnar upp dörrar för samtal med fackliga
representanter för att dels kunna dela med sig av egna erfarenheter men framförallt få ta del
av deras. Utbildningen i sig är riktad mot ILO och dess funktion men det viktigaste man får
med sig hem är ett sammanhang och perspektiv som kan vara svårt att lära sig hemifrån.
Dessutom kan man knyta kontakter på internationell nivå men också skapa vänskapsband
med de andra deltagarna från Norden då man spenderar så mycket tid tillsammans. Det är
intensiva veckor med tidiga mornar och sena kvällar vilket kan ta ut sin rätt, men
upplevelsen väger upp för det. Får du chansen så ta den. För att citera min gode vän när
jag själv stod i valet och kvalet om jag ville delta: ”Köör bara! Hur många såna här chanser
får du?”

        Pappers deltagare vid Genéveskolan.                               Rektor Genéveskolan 2019 Mikael Nilsson, Pappers, förbundskontoret

Sandra Bohlin, Avd 3, Gabriel Jöngren, Avd 78

ILOs
huvudbyggnad
i Genéve

Ekmanska stiftelsen - Gävle
Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader
alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Förutom
ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för: hjälpmedel till minderåriga barn ,make/ maka/sambos/ änka/
änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård., minderåriga barns
lägerverksamhet.

Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade. Kvitto eller annan handling som kan
styrka havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan. Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av
representanter för företag och fackliga organisationer och har möte två gånger per år, innan halvårsskiftet resp.
årsskiftet.

Din ansökan skickas in före 31 mars resp. 30 september. Ansöker gör du genom att gå in på
intranätet och fyller i ansökan. Närmare upplysningar lämnas per telefon 026-15 16 34.
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          Skyddsombudsträffar
Vårens skyddsombudsträffar genomfördes även i år vid Hotell Winn i Gävle.

Föredragare var Daniel Wiberg BK (Manager Occupational Health & Safety) som pratade säkerhet, bl.a. Life
Saving Rules, DuPonts översyn av våran verksamhet, kommande säkerhetsprogram, arbetsgruppen core team  och
då kommande, men idag pågående förbättringsteam. Inbjuden för att presentera allt detta var Mia Engnes
(Director NEXT Generation Program, S&T Corporate Program) som dessvärre blev sjuk.
Som tur är kunde Daniel rycka in och genomföra detta.

Efter lunch kom våran andra föredragare, Peter Nordlöw. Core-rehab  (VD-alkohol & drogterapeut) som pratade
om ”Nycklar till framgångsrik rehab vid missbruk/beroende”

I övrigt lämnades rapport från Pappers Förbundsårsmöte 2019, avtal 2020,
förändringar inom skyddsombudsgruppen, införande av PIA vid Göranssons, Pappers Arbetsmiljökommitté,
försäkringar, Billerud Korsnäs fackliga referensgrupp.

Sist men inte minst fick vi ombudens förslag till Verksamhetsplanering (VP) 2020, en hel del bra förslag som vi nu
ska behandla och kanske ta in i VP 2020.

Sammanfattningsvis två riktigt bra dagar. Tyvärr kunde inte en del ombud deltaga av olika anledningar.

Med vänlig hälsning Peter/Kjell

Sune Karlsson Michael Wallin

Peter Karlsson

Håkan Bertilsson

Mikael Persson, Kjell Johansson, Bo Myrberg

Några av deltagarna på ombudsträff 1

Några av deltagarna ombudsträff 2
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Morrning korvring kärade pölare och pölarinna!
Har ni längtat mer efter hösten än ni längtat efter mig? Klart ni inte har! Av två
obehagliga ting är väl jag det minst obehagliga, hoppas jag, för jag biter bara
skitstövlar. Hoppas ni morr brö av att vara hemma i rastgården igen. Är det inte
skönt att ha kvarnstenen runt halsen och springa i ekorrhjulet igen? Inte? Ok,
men ni får ju pengar för det i alla fall. Tänk jag då som bara får ett hundkex
med ananassmak om jag sitter vackert. Å andra sidan kan jag få ett par
fläskkotletter om jag håller mig undan när husse har främmande. Det kan jag gå
med på om det inte blir någon vana.

Hoppas också att ni passade på att ladda batterierna hunder semestern och
inte kände det där gamla tvånget att ni måste måla om flänsskivan eller
tilläggsisolera drängstugan, eller kanske till och med dreva om knustret i bakvalsen, bara för att det råkar vara
semester? Det är viktigt att slöa, där har ni mycket att lära av oss hundar. Om vi inte äter, sover eller springer efter
pinnar, så slöar vi gärna. Åtminstone jag. Och min pölare Ali Ben håller med:”Absolut brusjan! Om fler slöade här i
världen skulle vi kriga mindre, hajaru len!”

Husse hade blivit lite slö och glömsk under semestern, tyckte han själv. Så inför första arbetsdagen hade han lagt
kläderna i ordning så att han inte skulle glömma något. Skor och strumpor på golvet. Byxor på stolen. Skjorta på
garderobsknoppen och kalsonger på badrumshandtaget. På morgonen låg kläderna mycket riktigt kvar i samma
ordning, men då tittade han till mot sin säng och då var han själv borta! Då blev han så himla förvirrad att han glömde
äta sin sviskonpudding med flamsbärssylt innan han åkte till jobbet. Och på väg dit körde han tre varv i alla rondeller.
Som en sista skojighet liksom innan jobbet.

Sommaren har ju varit ganska fin, eller hur? Inte lika het som förra sommaren, men skön ändå, tycker jag som har en
varm päls också. Men många svenskar åker ju för säkerhets skull ner till södra europa, eller ännu längre bort, för att
vara säkra på att bränna sig ordentligt. Men börjar det inte bli lite tjatigt? Jag menar, Kanarieholmarna, Mallåkra,
Gotland och Oslättfors ligger ju kvar på samma ställen år efter år. Ingen variation där inte. Om det stämmer som
Amrisarna säger, så kan vi semestra på Mars om femtio år. Då kan man börja snacka solsemester, flera hundra
grader i solen! Ben det är ju praktiskt, då kan ni grilla middagen på magen samtidigt som ni ligger i solstolen.
Fast solskyddsfaktor tretusen är nog rekommendabelt i så fall.

Men den här sommaren nöjde sig husse och jag oss med en liten fiskesemester i Snustimret, vid sjön Tjuträsk.
Strax bortom Bortmyran, ni vet. Men ingen idé att misströsta bara för att det råkar bli höst snart. Ishockeysäsongen
drar ju igång snart. Eller starta en ny hobby till exempel. Makraméknyppling eller utmana Krylbos damlag i bingo?
Ha det så gott som ni förtjänar så hör jag av mig en annan gång längre fram.
Benare. Och gläfs gärna en hälsning till din Marbror Bäng-Olvar i Gnökvattnet.

Högvoffningsfullt
Flemton.
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Välkommen tillbaka efter semestrarna, själv har jag fortfarande sommarlov
men är tillbaka nästa vecka då vardagen börjar. Som du säkert förstår har
det inte hänt speciellt mycket under sommaren. Antingen har man jobbat
hårt och intensivt då två skiftlag har haft semester eller så har man varit
ledig och kippat efter andan fram till nästa intensiva arbetsperiod.

Vi kommer inom kort att dra igång på studiedepartementet och då
kommer det att finnas mer att rapportera om. Tills nästa nummer av
Karskäringen, ha det så bra så hörs vi snart.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2019 & 2020!
Studiekommittén: 2019: 2/10, 4/12 2020: 5/2, 1/4

Pappersutbildningar:
Förbundskurs Steg 1 9-12/9, steg 2 30/9-3/10 i Göteborg, senaste anmälningsdag 1/6-2019.
Lag & Avtal: Steg 1 6-9/9, steg 2 8-10/10 i Göteborg, senaste anmälningsdag 1/6-2019.
Ekonomiutbildning: 19-21/11 på Runö Folkhögskola i Åkersberga, senaste anmälningsdag 2/10-2019.
Miljökurs: Steg 1 11-14/11, steg 2 3-5/12 i Göteborg, senaste anmälningsdag 27/9-2019
Revisionskurs:     10-12/12 på Runö Folkhögskola i Åkersberga, senaste anmälningsdag 27/9-2019.

Utbildningar på Runö Folkhögskola
Huvudskyddsombud 1:
7-9 oktober, senaste anmälningsdag 9 augusti.
25-27 november, senaste anmälningsdag 27 september.

Huvudskyddsombud 2:
23-25 september, senaste anmälningsdag 28 juni.
9-11 december, senaste anmälningsdag 11 oktober.

Det finns även många LO-utbildningar att söka. Det är fritt att söka på LO:s hemsida förutom ”Insikter”.
Kallelser till de utbildningar Pappers erbjuder kommer som vanligt att skickas ut i god tid före sista
anmälningsdatum. Du kan redan nu börja fundera om det är någon av de ovanstående utbildningarna som
skulle passa. Gå gärna in på Pappers och LO:s hemsida och titta om det är något där som kan vara intressant
för just dig. Adresserna till dessa hemsidor finner du lite längre ner i texten under länkar till studier.

Länkar om studier (finns även på vår hemsida, www.papperstrean.se!!).

Pappersindustriarbetarförbundet: Om du är intresserad vilka utbildningar som kommer att genomföras
under året och i ett tidigt skede kunna se och planera in vilken utbildning man vill delta på, gå då in på länken
nedan och klicka på ”Kalendarium” högst upp på sidan.
Där ser du vilka kurser och aktiviteter som är planerade och senaste ansökningsdatum för kursen.
 www.pappers.se

Hej!
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Runö Folkhögskola.
Genomför ett flertal arbetsmiljöutbildningar.
Gå in och titta på deras program på nedanstående adress.
https://www.runo.se/utvecklingscentrum/arbetsmiljo/

LO:
Gå in och titta på om det är någon utbildning som skulle vara intressant. Om så är fallet hör du av dig till mig så skall
vi tillsammans titta på frågan och om intresse finns anmäla dig till utbildningen. Du kan söka alla utbildningar utom
”Insikter” i utbildningsprogrammet
http://www.lo.se/start/facket pa din sida/facklig utbildning/los centrala kurskatalog

Att anmäla dig till någon utbildning.
Sedan en tid finns det nu möjlighet att anmäla sig till utbildning via en länk på kursinbjudan eller direkt på någon av
ovanstående hemsidor. Om du anmäler dig direkt på nätet! Tänk då på att skicka ett meddelande till mig på
studieorg@papperstrean.se direkt efter att du anmält dig där du skriver:
 Namn.

 Telefonnummer som jag kan nå dig om behov finns.

 Vilken utbildning du har anmält dig till.

 Vem som genomför utbildningen, exempelvis Pappers, Runö eller LO?

 När utbildningen kommer att genomföras, så att jag kan ordna ledighet till dig om det behövs.
Detta för att jag så snabbt som möjligt får reda på när någon har anmält sig.

Du kan också precis som tidigare anmäla dig till mig. Fyll i bifogad anmälningsblankett och skicka in den till mig
precis som vanligt i ett internkuvert adresserat Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson Det går även bra
att skicka via e-post studieorg@papperstrean.se, se då till att fylla i samma uppgifter som på anmälningsblanketten.
Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan.

Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören når du enklast på 152:an (Sociala Fondenhuset) och jag finns oftast där på
måndagar 8:00–16:00 om jag nu inte har jobbat natt före (A-Skift).
Telefon: 026-191053.
E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

      Gå in på www.papperstrean.se!
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Papperstrean Ung
Vi har haft  After Stopp!

Årets ungdomsträff blev en
heldagskonferens där vi
pratade om facket, fick
besök av vår ordförande,
diskuterade arbetsmiljö och
skyddsombudens roll, fick
besök av Folksam som
informerade om försäkringar
och pension och sist
lyssnade vi till en fängslande
föreläsning av Ulf Sparring
från Polisen om gängkriminalitet.

Denna gång var det 13 stycken fantastiska ungdomar förgyllde dagen med en god stämning, sammanhållning och
mycket skratt!
Dagen avslutades med middag och en tuff 3-kamp som krävde deltagarna på både svett, koncentration och vilja!
Papperstrean Ung tackar för att ni var med och gjorde årets träff minnesvärd. Hoppas vi ses snart igen, kanske
redan på nästa medlemsmöte?
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I början av sommaren

besökte vi många av våra

yngre medlemmar och

även en hel del

sommarjobbare runt om

på bruket.

Vi passade även på att pynta

våra anslagstavlor lite!

Vi sitter med i Papperstrean Ung:
Sandra Johansson – Transport
Evelina Enander Sjökvist – Lut & Kraft
Per Thollin – PM4-5
Anders Edlund – Underhåll mek.
Julia Hillblom – Fiber
Sandra Bogren Bohlin - Utlastningen

Har du funderingar? Tveka inte att kontakta
någon av oss.

GävlePride!
Det var stor uppslutning och humöret och stämningen var
på topp vid årets Prideparad! Vi tågade genom stan för att
till sist landa i Boulognerskogen där företaget bjöd på
fika.
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Missa inte kommande LO-utbildningar för
dig som är ung!
OM Feminism
Datum: 16-17 oktober  Sista anmälningsdag: 1 oktober
Best Western Gustaf Wasa Hotell, Borlänge
OM Feminism är en ny temautbildning i LO ungs utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger
dig inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället.
Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att
åstadkomma förändring.
Innehåll:
1. Hur jämställt är Sverige?
2. Vad är feminism?
3. Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv
4. Vad kan jag göra?

OM Främlingsfientlighet
Datum: 13-14 november   Sista anmälningsdag: 25 oktober

Clarion Hotell Winn i Gävle

OM Främlingsfientlighet är en av temakurserna i LO ungs nya utbildningspaket. En kurs där vi diskuterar
främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika.

Innehåll:
1. Vad är främlingsfientlighet?
2. Politiken bakom
3. Ta debatten
4. Allas lika värde

Ungansvarig Sandra Johansson
sandra.johansson@pappers.se

Är du sugen på en utbildning?
Kontakta Ungansvarig
sandra.johansson@pappers.se eller
Studieorganisatör
studieorg@papperstrean.se

Håll dig uppdaterad via Pappers
hemsida www.pappers.se/ung-2020

  Följ Pappers stora
  ungdomssatsning!

P_ung2020



- 17 -

Janne Lindenmo

Tack!
Tack SwedPaper för den fina
uppvaktningen vid min pensionering.

   Underhållning av trubaduren Johnny Sörman.

Trivselföreningen bjuder alla sina medlemmar på en festlig kräftskiva med god mat, musik och dans.
Häng med, vi ser fram emot din anmälan.
Vi bjuder på kräftor med tillbehör, pajer, bröd, räkor, röror, kaffe och kaka.
Dryck kan köpas i resturangens bar.
Pris medlemmar i Trivselföreningen 100 kronor
Icke medlemmar 350 kronor.
Anmälan senast fredagen den 6 september till laila.andersson@billerudkorsnas.com

Dags för årets kräftskiva!!!
Fredagen den 13 september klockan 19:00

Restaurang Gustafsbro (Västra vägen 52)

           Sommartävlingen.
          Ursäkta att det hade missats att fylla i några svarta rutor. Men det kom in en hel del lösningar ändå.
Här är vinnarna.
Ellinor Andersson pensionär. Vinner en elektrisk tandborste
Håkan Englund PM 4 Vinner en Multimeter
Susanne Westblom Processlab. Vinner en brandvarnare
Emma Boström Processlab. Vinner ett batteridrivet ljus.
Veronika Persson Processlab. Vinner ett skruvmejselset.
Mikaela Gustafsson Bär Processlab. Vinner en trådlös digital termometer
Mats Bouvin Centralverkstan Hydraul Vinner en Chokladask.

Vinsterna hämtas ut på 152:an undre kontorstid.

Grattis!
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FÖRELÄSNING
Ami Hemviken är en av Sveriges främsta föreläsare inom beteende, påverkan,
relationer och kommunikation. Hon arbetar även som ledartränare och coach.
Vinnare av Årets talare - Kvinna 2017.

Hon är en underhållande utbildare som alltid lyckas lyfta och inspirera sin publik.
Hennes energi går inte att ducka för då den smittar av sig till alla hon möter och det i sin
tur skapar resultat. Ami arbetar med interaktivitet under sina föreläsningar och ser till att
skapa kommunikation och energi i både små och stora grupper.
Onsdag 16 oktober: Föreningshuset, Gävle kl. 17.30 – 19.30
Onsdag 23 oktober: Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30 – 19:30
Sista ansökningsdag 1 september

SPORT, Håll koll på Sociala Fondens sida,
Tisdag 15 oktober: EM kval Sverige – Spanien
Biljetter är inte klara än.
Bussresa från Frövi och Gävle till Friends Arena i Solna. Matchstart 20:45.
Se mer information på vår hemsida.

EVENT
Fredag 30 augusti från Frövi och Gävle till Dalhalla och The Hives,
Mando Diao, The Sounds
Tre av Sveriges bästa liveband, The Hives, Mando Diao och The Sounds intar
Dalhalla. Välkommen till en exklusiv och helt unik rockkväll! Biljetterna är
placerade på kategori grön sektion B.
Pris: 850 kronor och skattepliktig förmån 915 kronor.  I priset ingår bussresa, 3
rätters middag, entrébiljett och fikapåse på hemvägen. Max 2 biljetter per
sökande
Sista ansökningsdag: 9 juni.

Lördag 19 oktober från Frövi och Gävle: En värsting till syster.
Nu kommer äntligen feelgood musikalen En värsting till syster till Sverige.
Det är en gudomligt rapp, rolig och musikalisk komedi, baserad på den storsäljande
filmen Sister Act från 1992 med Whoopi Goldberg i huvudrollen.
Pris: 695 kronor och skattepliktig förmån 700 kronor. I priset ingår bussresa,
entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Max 2 biljetter per sökande Sista ansökningsdag: 1 september.

Lördag 16 november från Frövi och Gävle: Häxorna i Eastwick.
Denna humoristiska musikal bygger på John Updikes kultfilm Häxorna i Eastwick med
Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Cher och Susan Sarandon i rollerna. År 2000 hade
musikalversionen världspremiär i London på anrika Theatre Drury Lane. Nu har den
prisade musikalen uppdaterats och kommer i sin nya version ha premiär i Stockholm
den 19 september 2019.
Medverkar gör också välkända ansikten som Sussie Eriksson, Jan Mybrand, Hanna
Ulvan och Martin Rede Nord tillsammans med en stor ensemble och orkester.
Pris: 650 kronor och skattepliktig förmån 650 kronor. I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Max 2 biljetter per sökande Sista ansökningsdag: 29 september.

På gång med Sociala Fonden ...
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Lördag 7 december:
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping. Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 120kr och skattepliktig förmån 125 kr. I priset ingår bussresa. Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag: 20 oktober

MÄSSRESOR
Bo och bygg samt underbara barn
Lördag 12 oktoberPris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Biljetter kvar, först till kvarn gäller.

Allt för hälsan och Stochholm Food and Wine
Lördag 9 novPris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Sista ansökningsdag 29 september Max 6 biljetter per sökande.
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan. Priserna inkluderar bussresa och entrébiljett till mässan.

LOKALA EVENT
Välkommen till succékonserten Från Broadway till Duvemåla - en föreställning
som turnerat för fulla hus runt om i hela Sverige sedan 2016. Här drabbar stora
röster och stora känslor samman i ett musikaliskt pärlband av de största och
mest älskade hitsen från musikalernas förtrollade värld.
Det är med stolthet vi kan presentera några av Sveriges absolut främsta
musikalartister tillsammans på en och samma scen. Dessa har huvudroller i
bagaget från bland annat Phantom of the Opera, West Side Story, Kristina från Duvemåla, Cats, Broarna i Madison
County, Miss Saigon, Jesus Christ Superstar, My Fair Lady, Rent, Jekyll & Hyde, Livet är en Schlager, La Cage
aux Folles och Sound of Music.
I höstens konsert ser vi Victoria Tocca, Laila Adéle, Niklas Asknergård och Malena Tuvung.
Och i höst ger vi också ett extra varmt välkomnande till vår nya solist Alexander Lycke, en av Sveriges mesta och
bästa musikalartister som 2016 blev utsedd till Sveriges bästa sångare av tidningen Sweden Rock Magazine.

Söndag 22 september: Från Broadway till Duvemåla, Gävle Konserthus
Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kr. Fullbokat

Fredag 18 oktober: Från Broadway till Duvemåla, Örebro Konserthus
Biljetterna är placerade på parkett, rad 8.  Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kr.
Några biljetter kvarn, först till kvarn.

Vintergalan
Vintergalan är en show utöver det vanliga, med Sveriges artistelit! Årets artister är
Jill Johnsson, Molly Sandén, Robert Pettersson [Stiftelsen/Takida], Pernilla
Wahlgren och Eric Gadd. Konferencier är Kenny Mattsson. Det blir en helkväll
med underhållning från ankomst till hemgång.

Fredag 6 december: Conventum, Örebro Pris: 555 kronor och skattepliktig förmån 560 kronor. Biljetterna kallas
”guldpaket”, vilket innebär bord i bakkant av parkett.  Sista ansökningsdag 20 oktober

Fredag 20 december: Göransson Arena, Sandviken  Pris: 560 kronor och skattepliktig förmån 565 kronor.
Biljetterna kallas ”guldpaket”, vilket innebär bord i mitten av parkett. Sista ansökningsdag 20 oktober

För båda eventen gäller 18 års åldersgräns och max 2 biljetter per sökande.

Håll koll på Sociala Fondens sida, fler event kommer till löpande! Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig
rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar. Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns
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