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            Tarja
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Hej igen!
Hösten är här med allt vad det innebär som regn, rusk och kyla.
Nåja kylan har vi klarat oss skapligt ifrån, om man bortser från
det vi fick presenterat för oss från företaget i förra veckans
MBL-info gällande Teknik. Mer info om den i
förhandlingsrapporten.

Och fortsätter vi prata om ut i kylan så tänker man lite extra på
våra kollegor i Kvarnsveden där 122 jobb försvinner, varav 80
på kollektivsidan. Förhandlingarna avslutades ensidigt av Stora
Enso. Stora tog ingen hänsyn till några av Pappers förslag.

Beslutet att stänga pappersmaskin åtta, PM8, kom i februari.
Maskinen stängdes vid midsommar och i början av juli brakade de lokala förhandlingarna med
Stora Enso ihop. Förhandlingarna avslutades ensidigt av arbetsgivaren vilket ledde till en central
förhandling, som avslutades för någon vecka sen.

Stora Enso ansåg att PM8 inte var lönsam längre och att det handlade om att rädda bruket. I
samma veva passade arbetsgivaren även på att planera in nedskärningar i andra delar av
organisationen. Det krävdes 60 man för att bemanna PM8. Stora Enso ville göra sig av med 140.
Efter att förhandlingarna avslutades ensidigt av arbetsgivaren för någon vecka sen landade det på
att 122 befattningar försvinner. 30 stycken får gå på grund av arbetsbrist. 40 får gå med
avgångspension och sedan är det 10 till som gjort egna uppgörelser. Totalt är det alltså cirka 80
från kollektivsidan, resten är tjänstemän. De som får gå får arbetsfri uppsägning från första oktober.

Stora Enso har också valt att bortse från LAS, vilket också var ett av skälen till att de blev centrala
förhandlingar. Våra fackliga kollegor menar att uppsägningarna och pensioneringarna kommer att
leda till ett kompetenstapp när personer med mer än 30 års erfarenhet slutar.
Den nya, mindre organisationen påverkar också säkerheten. Sjukfrånvaron är relativt hög och
facket bedömer att den bemanningssituationen som kan uppstå efter att kollegorna fått sluta kan
leda till en säkerhetsrisk.

Pappers företrädare i Kvarnsveden anser att företaget har bortsett från LAS. Företagets tolkningar
av LAS skiljer sig åt då de inte endast tittar på anställningstid utan även beaktar kvalifikationer.
Pappers säger att det är mycket som fortfarande är oklart och man jobbar nu för att samla in mer
information som behövs för att besluta om Pappers ska vidta några åtgärder som påföljd av att
förhandlingarna avslutades ensidigt av arbetsgivaren

Höststopp 2017

Stoppet är över för denna gång och fabriken har kommit igång, där ni medarbetare som vanligt
bidragit med hårt arbete under många långa dagar. Flera av våra skyddsombud har som tidigare år
varit inblandad i detta arbete och fungerat som ronderande skyddsombud vilket som vanligt
fungerat väldigt bra.

Ett par allvarliga tillbud har anmälts till Arbetsmiljöverket, men lyckligtvis har inga allvarligare
olyckor inträffat, förutom någon ögonskada ex. lut i ögat som resulterade i sjukhusbesök för
behandling. Den information jag fått har användandet av skyddsutrustning fungerat bra, men att det
slarvats med användandet av skyddsglasögon och att man struntat i avspärrningar som gjorts.
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Samarbetet med våra fackliga kollegor från LO-
förbunden, IF Metall, Byggnads, Elektrikerna, Transport
och Målarna tillsammans med LO-distriktets
försäkringsansvariga fortsatte även i år då de funnits på
plats under hela stoppveckan.

Som vanligt erbjöds regionala skyddsombuden från LO-
facken att delta på samordningsmöten, besök vid olika
projekt och oanmälda skyddsronder där
entreprenörsjobben pågick. I år provade vi fackliga
ytterligare en variant då vi stod vid
entreprenörsparkeringen tidigt på mornarna och delade
ut påsar med lite smått och gott och informationsmaterial
och svarade på frågor som entreprenörerna hade.
Sammanfattningsvis är vi och LO-förbunden nöjda med
detta projekt och företagets vilja att försöka gå oss
tillmötes med våra önskemål.

Men, det finns förbättringsförslag som vi vill försöka få
till, bl.a. ett av de viktigaste målen med detta arbete, att
alla anställda som jobbar innanför grindarna skall ha
kollektivavtal, vilket inte är fallet idag.

Då tänker vi givetvis på entreprenörsföretag som inte har
kollektivavtal.

Vi har fortsatt att granska de entreprenörsföretag som
varit inne och arbetat på Billerud/Korsnäs. Det vi
uppmärksammat är att entreprenörsföretag anlitats som
inte har kollektivavtal eller FORA försäkring för de
anställda.

Ett kollektivavtal handlar om lön, anställningsformer,
övertidskompensation, jourtid, restidsersättning,
semester, sjuklön och ledighet och övriga förhållandena
på arbetsplatsen, men också om mycket annat som ex.
tjänstepension, försäkringar och liknande förmåner. Det
kan handla om hundratusentals kronor under ett långt
arbetsliv. Om det saknas kollektivavtal finns det inget
som garanterar någon form av löneökning, ob-ersättning,
övertidsersättning, tjänstepension, eller försäkringar om
man nu skulle göra illa sig på arbetsplatsen.

Facken är måna om att alla som är inne och arbetar på
Billerud/Korsnäs, gör detta under lika villkor, men också
att de omfattas av justa spelregler.  Detta hör ihop på
något vis och är enligt den svenska partsmodellen och
god sed på arbetsmarknaden. Med den svenska
partsmodellen menas samförstånd mellan arbetstagare
och arbetsgivare, likaså konkurrensneutralitet.

Sverige är världsunikt eftersom hela 90 procent av de
anställda täcks av kollektivavtal. Avtalen styr upp
reglerna för hela arbetsmarknaden och är ett av
fundamenten i det vi kallar den svenska partsmodellen.

Gävle-Dala distriktsmöte

Årets sista distriktsmöte för Gävle-Dala gick av stapeln
i Falun förra veckan. Det var sista mötet för våra två
kollegor Sonny Waern, som varit ordförande för
Pappers avdelning 50 i Kvarnsveden och vice
ordförande för distriktet och Roger Berglund, vice
ordförande och studieorganisatör för avdelning 68
Hallstavik, De avtackades för lång och trogen tjänst i
samband med middagen vid detta möte.

Förutom facklig representation från Pappers avdelningar
deltog Pontus Georgsson och Mikael Lilja från
Förbundet. Frågor som behandlades var bl.a.
kommande kongress 2018 här i Gävle,
Avtals och förhandlingsfrågor, Verksamhetsplanering
bland Pappers avdelningar, Aktuellt från Förbundet i
övrigt, Medlemsrekrytering, Ung -19 – Pappers 100 år,
Val av ombud och 2 personliga suppleanter till Pappers
a-kassaföreningsstämma för tiden 1/1, 2018 – 31/12,
2019, Rapport från Pappers Organisations och
studiekommitté, Fackligt-Politisk och
Arbetsmiljökommitté.

Avslutningsvis presenterade Trygghetsfonden TSL sin
nya verksamhetsmodell och den nya arbetsprocessen
kring omställningsförsäkringen som träder i kraft
den 1/11 2017.

Kommande distriktsmöte för Gävle-Dala är den 5-6
februari 2018 i Gävle.

Slutord

Medellönen för arbetare är 25 800 kronor i månaden
och för tjänstemän 38 200 kronor. Lönen är därmed
12 400 kronor eller 48 % högre för tjänstemän än för
arbetare. Lönegap är därmed på samma nivå som på
1930-talet. Skillnaden mellan kvinnor och män är
fortfarande för stor men för ovanlighetens skull har
lönerna ökat mer för kvinnor än för män, räknat i såväl
procent som i kronor. Det har bara hänt en gång tidigare
de senaste 20 åren.

Detta framgår av LOs årliga lönerapport som redogör
för löner och löneutveckling efter klass och kön för åren
1913 – 2016.

Ha det bra

Kjelle
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Övertid januari – juni
Pappers och företaget har tidigare haft tvisteförhandling
gällande övertidsuttaget under perioden januari till juni
2017. Parterna kunde konstatera att läget ser bättre ut
nu än vid samma tid förra året. För första halvåret 2017
har dock månadsgränsen för övertid överskridits för fyra
medarbetare vilket genererar i skadestånd till Pappers.

Lönetrappa EBH/Utlastning
Vid förhandlingen i augusti deltog avdelningschefen för
EBH som då redogjorde för det förslag till ny lönetrappa
som tagits fram för EBH/Utlastning. Avdelningschefen
kom även till denna förhandling och förklarade lite mer
ingående hur företaget tänkt och kommit fram till
förslaget.

Pappers återkom i denna förhandling och ställde sig
frågande till förslaget till lönetrappa. I företagets förslag
står det om utökade arbetsuppgifter, ökad flexibilitet,
rörlighet och förståelse inom EBH, men förslaget innebär
en lönesänkning på sikt för de nyanställda som kommer
in på företaget.
Företaget konstaterade att förslaget är en harmonisering
jämfört med övriga befattningar inom företaget i
förhållande till ansvar, upplärningstid och utbildningskrav.

Efter ajournering återkom Pappers och sa nej till
företagets förslag till lönetrappa. Pappers kommer inte
att gå med på en lönesänkning och vill att företaget ser
över förslaget igen.

Parterna enades efter detta om att nästa steg nu blir att
avdelningschefen kallar ombuden till en diskussion om
företagets förslag till ny lönetrappa.

Befattningsprov PM4/5, hantering av de
som inte fått göra prov

Pappers lyfte ännu en gång frågan kring hur vi skall
hantera de som inte fått göra befattningsprover på PM4/
5 trots att de bedöms som klara för detta.

Företagets svar på detta är att de som anmäls som klara
för att genomföra befattningsprovet bör få göra detta
inom en period av 2-3 veckor. Finns inget
befattningsprov att göra skall man erbjudas att gå efter
befintlig checklista. Fungerar inte detta bör ombuden ta

frågan med i första hand sektionscheferna och därefter
avdelningschefen.

Om medarbetaren inte erbjuds den möjligheten skall
frågan lyftas av ombuden till sektionsråden.

Frågan om hur det ser ut gällande möjligheten att utföra
befattningsproven, innehållet och eventuella förändringar
i dessa bör fortlöpande tas upp på Sektionsråden och/
eller Avdelningsråden.

Hantering vikarieersättare-anställning
Vid förhandlingen i augusti efterfrågade Pappers hur
rutinen för förlängning av vikariat ser ut och hur företaget
bevakar företrädesrätter mm. Företaget svarade då att
det finns en rutin som i normalfallet skall följas och
innebär att visstidsanställa senast vid 250 dagar skall
genomföra ett test och en intervju. Utifrån detta tas
sedan beslut tillsammans med ansvarig chef om huruvida
medarbetaren skall erbjudas fortsatt visstidsanställning
eller inte.

Pappers ställde vid denna förhandling en kompletterande
fråga kring detta som gällde hur hanteringen är om en
medarbetare av någon anledning inte fått genomföra en
test och intervju i tid enligt rutinerna.

Företagets svar på detta är att om det inträffar
genomförs en test snarast möjligt. Det förs även en
dialog med närmsta chef om hur medarbetaren fungerat i
den befattning hen verkat i och om medarbetaren söker
en vakant befattning behandlas ansökningen som alla
andra.

Skiftschema Lok
Vid skiftschemarådet den 7/9 enades rådet om att göra
en justering av lokets skiftschema för att möjliggöra att
vi följer regelverket om 70 timmars arbetsvecka.

I det skiftschema som loket har sen tidigare innefattade
förstaveckan 71 timmar.

Därför kommer förstaveckorna i schemat justeras så att
fredagens dagskift jobbar 08:00-17:00 istället för 08:00-
18:00. Detta får till följd att u-tiden utökas med 9
timmar. Förändringen kommer gälla från när det nya
schemat för 2018/2019 börjar gälla d.v.s. från 1/4-
2018.

Förhandlingsrapport
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Beredskap Mek.
Pappers har fått kännedom om att sommarjobbare på
Mekavdelningen fått frågan om att ingå i beredskapen
och undrar om detta är lämpligt.

Företaget tog till sig frågan och återkommer.

Rekrytering Förrådet
Pappers ställde frågan om Företaget har en plan för
rekrytering till Förrådet då flera medarbetare går hem
under året.

MBL-Fiber
Den här MBL handlade om förändring av körkompetens
på Fiber.
Vid jämförelse med andra bruk hävdar företaget att vi
har för hög körkompetens. Företagets bedömning är att
kompetenskraven på ingångsbefattningen inte behöver
vara så höga i framtiden som i dag.
Förslaget syftar till att minska sårbarheten och öka
flexibiliteten. Förslaget till ny körbemanning bygger på
att ingången för nya operatörer är Massaberedare 1-2-3
som kan tvätt/sileri/O2 på alla linjerna. Massaberedare
1-2-3 ska även ha kunskaper för att stötta
kokarmästare linje 3 och blekarmästare vid kritiska
moment. Tanken är även att stärka upp med
operatörskompetens på respektive sida, d.v.s. linje 1-2
kan båda körkompetenserna köra både kokare och
tvätt/sileri och på linje 3 kan båda körkompetenserna
köra tvätt/sileri/O2. Det man tappar är en
kokarkompetens på linje 3.

Vid förhandlingen redovisades frågor och svar och
Arbetsmiljökonsekvensanalysen och kommenterades.
Pappers lyfte återigen frågan om översyn av lönetrappa
med anledning av den föreslagna förändringen.
Företaget konstaterade att det är en fråga som man får
återkomma till efter avslutad MBL-förhandling.
Företaget beslutade att fastställa förslaget till förändrad
körbemanning.
Den nya körbemanningen träder ikraft från och med den
1 november 2017.

Pappers reserverade sig mot beslutet, för att företaget
inte går Pappers tillmötes angående att samtidigt
förhandla om lönetrappan.
MBL-Teknik
FÖRRÅDET
Föreslagen förändring på Förrådet: Att inte ersätta 3 st
Kollektivare som gått/går i pension under 2017/
2018.Däremot vill Företaget tillsätta en Förrådstekniker
som blir tjänsteman.

BEAB
Föreslagen förändring innebär att avtalet mellan BK och
BEAB utökas med 0,2 manår. 2 st nya
undehållskoordinatorer anställs och dedikeras BEAB.

Bemanningsreducering Centrala
Teknikservice
Förslagen förändring. Bemanningsreducering inom
gruppen Rep genom att inte tillsätta en kollektivare efter
pensionsavgång.

Renodla FU Processnära
Tillståndskontroll
Föreslagen förändring. Att reducera antalet befattningar
som FU inspektörer från 3 till 2 och flytta denna till
Processnära UH Automation(GTFA) samt att flytta 2 st
FU inspektörer Processnära Tillståndskontroll till
Processnära Automation.

Övrig förhandlingsrapport.

Företaget svarade att Teknik har frågan uppe för
diskussion och att ambitionen är att återkomma till
facken i frågan inom kort.

Nästa förhandlingsdag är den
27 oktober kl. 13:15-16:00.
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Centrala förhandlingar
Lokalavtal, Pappers och Göransson
Förhandlingarna mellan Pappers och Göranssons
strandade innan sommaren, gällande villkor för
medarbetarna vid Göranssons övertagande av
vedgården, villkor som måste klargöras innan
medarbetarna kan ta beslut om man vill följa med över
eller kräva att få vara kvar i BillerudKorsnäs.

Frågan lyftes vidare till centrala parter efter att
Göranssons kontaktat Industriarbetsgivarna för att få
hjälp i frågan. Parterna dvs. Industriarbetsgivarna och
Pappers har därefter haft central förhandling i frågan och
även där har man strandat i frågan. Den stora
skiljefrågan gäller lönen för de som ev. väljer att följa
med. Det är för stor skillnad mellan den lön man har idag
och det Göransson erbjuder.

Vad som nu händer är lite osäkert, men troligen kommer
frågan att avgöras av en lönenämnd. Vad det i så fall
innebär vet vi inte i dagsläget.

Veckovilobrott
Den här frågan gällde ett veckovilobrott som föregicks
av att en av Pappers medlemmar inte erhållit sin
avtalsenliga veckovila, där han planerats in och arbetat
felaktigt under ledig vecka.

Företagets uppfattning var att överenskommelse träffats
efter att brottet uppdagats och veckovila bereddes för
medlemmen, dock vid ett senare skede, vilket i sig var
bra. Men brottet var begånget och för detta krävde
Pappers skadestånd.

Företaget ansåg att veckovilan hade uppfyllts och
bestred Pappers skadeståndskrav. Förhandlingen
avslutades i oenighet. Pappers presenterade därefter ett
förslag till lösning, vilket företaget avvisade.

Därefter lyftes frågan till centrala parter för en lösning

Central förhandling har nu skett och där kunde parterna
konstatera att bolaget brutit mot Allmänna
anställningsvillkorens regler om veckovila och att bolaget
ska betala skadestånd till Pappers avd. 3.

För att undvika framtida brott avser bolaget att fortsätta
den redan påbörjade utbildningen av arbetsledare och
skyddsombud gällande lagar och avtal. Bolaget avser
även att vara uppmärksam på att nyanställda
arbetsledare får en god introduktion gällande lagar och
avtal.

Förhandlingskommittén.
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Äntligen har vi
en ny fungerande

hemsida!!!

Surfa in på

www.papperstrean.se
och bläddra runt.

Saknar du nåt?  Är nåt fel?  Andra tips?
Använd formuläret på hemsidan under ”Kontakt”.
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Ungdomskommittén
Vi i ungdomskommittén lyfter frågor och stöttar våra ungdomar!

Vi i kommittén är fyra stycken engagerade ungdomar från olika sektioner i fabriken. Till oss kan

man som ungdom vända sig med alla typer av frågor och funderingar.

Just nu pågår arbete med att utvärdera den förra ungdomsträffen och planering pågår inför nästa

träff som planeras genomföras under våren 2018. Mer information om detta kommer framöver,

så håll ögonen öppna.

Vi vill också passa på att välkomna våra nya yrkestraineer till fabriken och

önska er lycka till med er utbildning!

Ungdomsansvarig Sandra Johansson

Utbildning

Är du intresserad av Pappers ungdomskurs 2018?

Pappers ungdomskurs kommer att genomföras i Gävle dagarna innan kongressen. Detta är en

möjlighet för avdelningarna som skickar deltagare att också låta dem vara observatörer på

kongressen.

Datum

21 maj 2018–24 maj 2018  (4 dagar)

Sista anmälningsdag

29 mars 2018

Plats

Clarion Gävle

Vid intresse eller frågor kontakta undertecknad.
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Det rör på sig i svensk politik just nu. Det finns både trevliga och otrevliga sidor av saken. Å ena sidan går Sveriges
ekonomi mycket bra. Arbetslösheten minskar och tillväxten är hög. Tack vare detta har regeringen med Stefan
Löfven i spetsen kunnat föreslå rejäla satsningar på en lång rad områden. Som socialdemokrat är jag glad över
välfärdsförbättringar som...

Ï% ”Pensionärsskatten” sänks rejält. 75 procent av Sveriges pensionärer får sänkt skatt

Ï% Höjt barn- och studiebidrag

Ï% Skattereduktion för fackföreningsavgiften

Ï% En miljard per år till förlossningsvården

Ï% Två miljarder för mer personal i vården

Ï% Höjt tak i sjukförsäkringen

Ï% Fördubblat tandvårdsbidrag

Ï% Polisen får 2 miljarder mer redan 2018. Fram till 2020 får polisen 7 miljarder i ökade resurser

Ï% Säpo, Tullen och Kriminalvården får mer pengar 2018

Ï% Försvaret får 2,7 miljarder kronor mer årligen

Ï% 90 000 fler utbildningsmöjligheter

Ï% CSN-lån för att ta körkort

Ï% Sänkt skatt vid anställning av en första medarbetare

Integrationsfrågor verkar diskuteras flitigt i alla partier för tillfället. Regeringens budgetproposition innehåller mycket
riktigt inslag som handlar om detta. Utbildningsplikt för nyanlända och en satsning om 100 miljoner för att bekämpa
hedersförtryck finns också med i den långa listan.

Betydligt tristare är det att höra vad de borgerliga partierna har att komma med. De tjatar som vanligt om
skattesänkningar, trots att vi alla vet att det vanliga resultatet av den politiken blir farliga underskott i statsfinanserna.
Utöver det hör det till modet för dagen att lansera löntagarfientliga förslag som försämringar i arbetsrätten. Den nye
ledaren för Moderaterna, Ulf Kristersson, driver sitt parti kraftigt åt höger. Det gillas säkert av Moderaternas mest
inkrökta kärnväljare, men borde avskräcka alla andra som kanske lät sig luras att tro att partiet under Fredrik
Reinfeldts ledning förvandlats till ”det nya arbetarpartiet”. Maskeraden är slut. Nu vill Moderaterna slakta
anställningsskyddet, konflikträtten och den svenska modellen. De andra borgerliga partierna hänger på och gör vad
de kan för att överträffa varandra.
En detaljerad beskrivning av eländet skulle kräva flera sidor i Karskäringen.

Vi som har varit fackligt aktiva en längre tid känner igen allt detta från förr. Vi minns till exempel när Centerpartiets
Ungdomsförbund drev kampanj mot oss under parollen ”fucka facket forever”. Precis som då måste högerkrafterna
stoppas. Ett bra tillfälle att göra det är när vi går till vallokalerna nästa höst.

Jan-Henrik Sandberg
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För ett par veckor sen presenterades regeringens förslag till höstbudget i sin helhet.
En rad satsningar motiveras med att det handlar om att återställa, eller delvis återställa, det som den tidigare
alliansregeringen förändrade. Trots skönhetsfläckar, så ger budgeten rättvisa åt LO-anslutna
Här redovisas fem ”återställare”

1.Sänkt skatt för pensionärer
Regeringen Reinfeldt ökade under sin tid klyftan i beskattning mellan pensionärer och löntagare.
Detta genom sina jobbskatteavdrag. Nu vill regeringen sänka skatten för pensionärerna.

2. Avdragsrätt för fackavgiften
”Anslutningsgraden sjönk i många förbund efter att de borgerliga tog bort avdragsrätten 2007” men det är oklart om
förslaget blir verklighet. Detta eftersom skatteförändringen inte gått på remiss och därför inte kan klubbas i budgeten.
Ett separat förslag väntas i höst.

3. Höjt tak i sjukpenningen
Alliansregeringen sänkte taket i sjukförsäkringen” Nu har regeringen lanserat budgetnyheten att inkomsttaket för
sjukpenningen höjs. 275 000 personer får höjd sjukpenning när förslaget träder i kraft 1 juli 2018. Men någon total
”återställare” är det inte. Den tidigare S-regeringen höjde taket till tio prisbasbelopp, ett halvår senare sänkte
alliansregeringen taket till 7,5. Nya förslaget hamnar på 8 prisbasbelopp

4. Ny myndighet för kunskap om arbetsmiljö
I juni 2018 inrättas en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Bakgrunden till beslutet är alliansregeringen lade ner
Arbetslivsinstitutet som bland annat ägnade sig åt forskning och kunskapsspridning om arbetslivsfrågor.

5. En karensdag mindre i a-kassan
Under 2008 utökade det borgerliga antalet karensdagar i a-kassan från fem till sju. Det gäller i dag och betyder att
den som är arbetslös inte får ersättning de sju första dagarna.
I höstbudgeten avsätts pengar för att minska antalet karensdagar till sex.
En ”återställare” som inte blir av är Avdragsrätten för a-kassan vilken alliansregeringen avskaffade 2007.

Kjell Olsson, Ordförande och Fackligt Politiskt ansvarig Pappers avd.3

    Fackligt-politiska kampen fortsätter!
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

För närvarande håller vi som är på Utbildningsdepartementet som bäst att
summera lite av det gångna året samtidigt som vi diskuterar vad som
händer 2018. Det är ett digert program som skall planeras tillsammans
med alla inblandade som vill gå en utbildning, utbildare och de som
ansvarar för att respektive utbildning genomförs på någon av våra
utbildningsställen. Många kockar är det och tricket är sålunda att få
soppan omtyckt, välsmakande och näringsrik på samma gång.

Utbildningar.
Redan nu har det ramlat ner den första inbjudan på utbildning 2018. Den
första som genomförs är Pappers Förbundskurs, se nedan Aktuella
utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2017/2018.
Om du vill delta på någon utbildning är det bara att anmäla sig till mig på
studieorg@papperstrean.se.

Utbildningsprogram 2018?
Tiden för genomförandet av Pappers Studieorganisatörskonferens kommer närmare och närmare. Den 6-7
november genomförs den och är det något du saknar och behöver i form av utbildning så är det i så fall hög tid
att du hör av dig om vi skall kunna framföra detta på konferensen.

Medlemsutbildning.
Den 17 oktober genomfördes en medlemsutbildning på 152:an där en grupp av medlemmar fick lära sig lite av
varje av vad som kan vara bra att veta och vilka rättigheter du har som medlem i Papperstrean. Det kan gälla ditt
försäkringsskydd, betalar du för mycket eller är det någonting som fattas i ditt försäkringsskydd. Detta är bara
ett exempel på vilka frågor som kommer upp på medlemsutbildningen. Blir du intresserad kan du redan nu
anmäla intresse att delta nästa gång. Ett reportage i nästa nummer i Karskäringen.

Rapport från möte med Studiekommittén 14 september.
Vi började med att prata om den förestående medlemsutbildningen tisdagen den 17 oktober. Det är 12
medlemmar anmälda, det är bra. Vi ska ta kontakt med Kristina Svensson från Gruvön för att få reda på hur de
kan locka så många medlemmar till deras medlemsutbildning.

Tomas var med på POSK-mötet den 6 september där man bland annat tittade på hur man ligger till med
budgeten för 2017. Den verkar hålla.

En ny handledare som ska ta över valberedarutbildningen efter Kristina Svensson som ska sluta finns nu.

En uppgörelse mellan Skogsindustrin och Pappers finns om betalning för fackliga utbildningar. Det finns dock
ingen ny med Industrifacken som är vår nya motpart så vi kör på med den gamla uppgörelsen så länge.

Förslaget till studieplanering för 2018 sammanställdes. Förbundet håller på att utreda ett nytt sätt att planera våra
studier. Det ska vara klart under andra kvartalet 2018.

Man pratade även om hur medlemsvärvning ska gå till i framtiden.

Ingen anmälningsförfarande till utbildningar ska avslutas under semesterperioden då det ställer till det för mycket.

Vi gick även igenom listorna över skyddsombudens genomförda studier.
Nästa möte för Studiekommittén är den 21 november 2017 på 152:an.

Hej!
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Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00–16:00. Telefon: 026-191053.

Adresser till din Studieorganisatör i Papperstrean:
E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Pappers hemsida: 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 www.pappers.se och klicka på
”Kalendarium” högst upp på sidan. Där ser du vilka kurser och aktiviteter som är planerade och senaste
ansökningsdatum för kursen.

Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan i tid till Förbundet. Jag skriver det datum
jag måste ha din ansökan när jag skickar ut kursinbjudningarna till ombuden.
Anmäler dig till utbildning gör du hos mig. Fyll i en blankett och skicka in den till mig precis som vanligt i ett
internkuvert enligt ovanstående adress, det går även bra att skicka via e-post, se då till att fylla i samma uppgifter
som på anmälningsblanketten.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2017/2018:
Inplanerade datum för studiekommittén: 21/11
Pappers studiekonferens: 6-7/11
POSK: 7-8/11
Handledarkonferens: 11-13/12

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö: 9-12/10, sista anmälningsdag snarast.
Revisionsutbildning: 14-16/11 på Runö, sista anmälningsdag 25/9.
Pappers Förbundskurs: Steg 1 22-25/1, Steg 2 27/2-2/3 2018 på Rönneberga. sista anmälningsdag 8/12.

Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

Öppettider Klädcentralen

 Måndag 7-16
 Tisdag   7-12
 Fredag   7-12

 Det vill säga all utprovning av kläder, byte av storlek, inlämning/hämtning av
vinterjackor för tvätt etc ska ske dessa tider

 Ett akut behov av att låna kläder ur buffertlagret är självklart inte begränsat till dessa
tider, utan kan ske när som helst under förrådets öppettider.

 De veckor sommarjobbarna kommer/slutar har vi utökade öppettider.
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oAnmäl till din arbetsgivare
oFyll i en PIA rapport
oAnmäl till försäkringskassan (Arbetsgivaren)
oAnmäl till afa.se (den skadade)
oEventuell rapport till Arbetsmiljöverket gör arbetsgivaren.

Tänk på att vara noggrann och tydligt beskrivande när du skriver PIA rapporten
eftersom det är den som skickas till försäkringskassan.

      Om du råkar ut för ett färdolycksfall eller en olycka på arbetet.
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På papperstreans hemsida
kommer en lathund som hjälp för
att f y l la i  rapporten ti l l     att
finnas.

Med vänlig hälsning
Peter Karlsson AHSO

Bra att veta
Det kan vara viktigt att anmäla en skada även utan
sjukskrivning eftersom du kan få ersättning för kostnader,
ärr och kvarstående men.
När du söker ersättning från arbetsskadeförsäkringen kollar afa
att du fått rätt premier betalda till din tjänstepension.
Tänk på att spara dina kvitton.

Rapportera arbetsskador LTI
I nummer 5 av Karskäringen kunde ni läsa om att misstänkt fiffel med rapporteringen av arbetsskador. Att

företagen mörkar antalet skaderapporter genom att använda systemet LTI. Jag har också hört av mina kollegor

(SHSO) på andra bruk i Sverige att det nog finns fog för misstankarna. Därför vill jag för er reda ut hur vi gör

här på Billerudkorsnäs Gävle.

Vi rapporterar ALLA olycksfall till Försäkringskassan oavsett frånvaro eller inte. Den rapporten baseras på den

texten som anmälaren skrivit i PIA rapporten. Det kan därför inte nog påtalas hur viktigt det är att ni skriver

tydligt vad som har hänt när ni skriver i PIA.

Utöver rapporterna till Försäkringskassan använder bolaget ett system som heter LTI. Det används för att

jämföra sig inom koncernen och mot branschen i övrigt. För att klassas som LTI skada skall vissa kriterier

uppfyllas.

Vilka skador som rapporteras som LTI avgörs av arbetsmiljöingenjör Daniel Wiberg och mig tillsammans.

 Men som sagt påverkar detta inte rapporteringen och ersätter inte rapporteringen till Försäkringskassan.

Med vänlig hälsning Peter Karlsson
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Morrning korvring pölare och pölarinna! Hundant är läget med er och resten av
världen? Hoppas det mås brö för er i alla fall, och att ni börjar komma i fas efter allt
överjobbande. Särskilt i nästa vecka när oktoberlönen kommer så blir det lättare att
skratta åt problemen. Världen är som den är tills vi gör den till vad den blir, men små
hundar plus människor av varierande storlekar får väl göra vad vi kan för att tillvaron
ska vara så benhaglig som möjligt. Och att drömma kostar ju inget.

Som till exempel när husse häromnatten drömde att han åt  en tiokilos marshmallow,
och på morgonen var kudden borta. Han hickade fjädrar hela förmiddagen. Han
gillar att äta höna så det hade han i och för sig inget emot. En kudde är ganska billig
också. Och husses farsa drömde en gång att han plockade en höna, och när han vaknade var morsan flintis.

På tal om djur och drömmar så hörde jag talas om en tjej som drömde att en liten groda bad henne att ta med
honom hem och – ja, ni vet hur det är med brudar och grodor? Hon tog med honom hem –fortfarande i
drömmen alltså – men på morgonen när hon vaknade hade hon fått vårtor.

Mycket regn på sista tiden, men inte har jag växt något mer för det. Har ni? Nu i mitten av Oktober är det
några fina dagar, så passa på och njut. Men inte för mycket! För då kan det bli aja baja från andra här i
samhället som har så lite att göra så att dom anmärker på sina benmänniskor. Äta lite höna med bearnaise och
en stänkare, tror jag ni kommer hundan med.

Skönt för övrigt med lite mörker nu, tycker jag i alla fall. I mörkret syns inte damm och skavanker så lätt, och
det går lättare att gömma sig. Och utomhus hinner man rulla sig i allehanda träck innan husse hunnit se vad man
gör. Det sa ju till och med vår lokala smittskyddsläkare, altså att vi skulle stå emot sjukdomar och epidemier
bättre om vi (jag menar ni) inte levde så sterilt. Så passa på att grisa ner er riktigt ordentligt nu hunder
kommande vinterhalvår, så kan ni vaska av er i vårfloden sedan.

Kurtisera och fraternisera nu riktigt duktigt och oförblommerat tills nästa gång som ni har det tvivelaktiga nöjet
att höra från mig igen. Var snälla och gulliga mot varandra i största allbenhet, och passa varandras hundar.
Och i nödfall katter. Eller barn. Och bjäbba gärna iväg en hälsning till din Farmorsmor i Trönö,
Lurvstönaren Mjulla. Benare.

Högvoffningsfullt Flemton

Informerar!
Är ni intresserad av att Pappers kommer ut och informerar om försäkringar,
Fackligt Sociala, Arbetsmiljö, Rehab eller andra aktuella frågor på ex. team
eller liknande arbetslagsträffar under ca.en timme?

Kontakta i så fall undertecknad alternativt maila till papperstrean@telia.com
så skräddarsyr vi upplägget åt er och kollar på lämpligt tillfälle för detta.
Pappers Avdelning 3

kjell.olsson@billerudkorsnas.com
070-7951591
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Tack!
För de fina presenterna och
den fantastiska uppvaktningen
jag fick vid min
pensionering.

VM-kval i fotboll
Missa inte chansen att se när Sveriges öde ska avgöras i slutkvalet till fotbolls-VM år 2018 i
Ryssland! Sociala Fonden kommer att ha ett visst antal biljetter, frågan är bara hur många de
lyckas komma över. Man jobbar hårt med att komma över så många som möjligt! Antalet
biljetter ligger tyvärr i andras händer.
I skrivande stund vet vi inte vilken dag matchen kommer att spelas. Men när ni väl har
Karskäringen i handen ska allt vara klart, både motståndare och speldag.
Så missa inte att gå in på Fondens hemsida och anmäla ert intresse. För nu ska vi åter ner till
Friends Arena, uppleva stämningen och lyfta fram våra blågula hjältar!
Det är dags för Sverige att delta i ett VM-slutspel, nu när vi har sån härlig generation på gång
med fantastiska framgångar i U21- samt U17-landslaget!
Sveeeeerrige!!!! Sveeeeerrige!!!! Sveeeeerrige!!!! Sveeeeerrige!!!!

Agneta Nilsson
Pappers avd 3
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På gång med Sociala Fonden …

Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event och välj det du är intresserad av.
Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss.

Gratis Föreläsning

Mi Ridell

Kroppen ljuger aldrig - konsten att tala kroppsspråk

Visste du att kroppsspråket ofta röjer våra innersta tankar, känslor och avsikter och att det är mer tillförlitligt än det
muntliga språket? Men det är inte alltid lätt att tolka alla de signaler som våra kroppar förmedlar. Kroppsspråket är
ett språk som vi alla talar men som endast ett fåtal egentligen förstår. Kanske är det så att vi idag, när den mesta
kommunikationen sker elektroniskt, helt är på väg att tappa förmågan att uppfatta kroppsspråket.

Mi Ridell guidar dig i konsten att tolka andra människors kroppsspråk, att själv uttrycka dig och att lära dig den ädla
konsten att lyssna. Vetenskapliga fakta, underhållande historier, tips, knep och exempel guidar dig i en mängd olika
situationer: jobbintervjuer, första träffen, mingelpartyn, stressiga situationer, hotfulla lägen, föräldra-barnsamtal,
kommunikation med kärlekspartnern och mycket mer.

Tisdag 24 oktober:

Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30

Onsdag 25 oktober:

Föreningshuset, Gävle klockan 17.30 – 19.30.
Efter sista ansökningsdag skickas bokningsbekräftelse där plats framgår.

Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.
EVENT

SHOPPINGRESA
Lördag 2 december från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 105 kronor och skattepliktig förmån 105 kronor. (Bussresa)
Max 6 biljetter per sökande

Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

Lördag 29 april från Frövi och Gävle till Macken
Överallt vid en väg ligger en mack. Den heter Roys och Rogers
bilservice. Dit kommer en gång en man med en vit Opel. Ring mej
sen! säger Roy. Annars händer ingenting. Macken ligger där den
alltid har legat. Överallt. Och Roy och Roger förblir precis likadana
som dom alltid har varit. Precis som alla andra bilreparatörer.
Pris: 520 kronor och skattepliktig förmån 515kr.

(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 4 mars 2018.
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MÄSSRESOR

Lördag 11 november: Bussresa från Frövi och Gävle till mässan Stockholm Food and Wine.
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Priset inkluderar bussresa och entrébiljett mässan.
Max 6 biljetter per sökande.

Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

LOKALA EVENT

VINTERGALAN 8 december, Conventum, Örebro.
Vintergalan är ett gnistrande paket med middag, show, underhållning och fest. Det perfekta tillfället att ta del av en
helkväll med hitspäckad artistshow, klassiskt julbord, nattshow och dansant efterfest med vänner, kunder och
kollegor. På scen i år står Jerry Williams, Orup, Eric Saade, Sarah Dawn Finer, Alcazar, Mariette samt Brynolf &
Ljung.

Pris 540 kronor och skattepliktig förmån 540 kronor.
Biljetterna kallas guldpaket vilket innebär:Conventums klassiska julbord, dessertbuffé och kaffe, garderob,
middagsunderhållning, galashow, nattklubb med DJ. Här sitter ni i mitten eller i bakkant parkett. Ni har bra överblick
över scenen och all underhållning som hör middagen till, så som sångtävlingen och vårt husband.18 års åldersgräns.
Max 2 biljetter per sökande.

Fullbokat, ansökan ger plats på kölista.

VINTERGALAN 15 december, Göransson Arena, Sandviken.
Vintergalan är ett gnistrande paket med middag, show, underhållning och fest. Det perfekta tillfället att ta del av en
helkväll med hitspäckad artistshow, klassiskt julbord, nattshow och dansant efterfest med vänner, kunder och
kollegor. På scen i år står Jerry Williams, Orup, Eric Saade, Sarah Dawn Finer, Alcazar, Mariette samt Brynolf &
Ljung.
Pris 560 kronor och skattepliktig förmån 560 kronor.
Biljetterna kallas guldpaketet vilket innebär: Bord i mitten på parkett. Julbord, galashow och efterfest ingår i priset.
18 års åldersgräns.
Max 2 biljetter per sökande

Fullbokat, ansökan ger plats på kölista.

        Håll koll på Sociala Fondens sida!

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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Se upp
i skogen


