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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 25 januari. Se till att
lämna in  ert material
senast  den 22 januari.

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
Fredag   8.00-13.00.

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 Carlros, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

Tarja

Hurra
Nu får vi börja
skotta snö igen!

Papperstreans personal Tarja Rautiainen
arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning,
administration, försäkringsfrågor med AFA och
Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla
andramedlemmar som behöver hjälp.
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Julen närmar sig med en väldig fart och julklappar har redan
börjat delats ut. Jag tänker på företagets julklapp gällande
Teknik, där man bl.a. fastställde att medarbetare ska klara
samma arbetsuppgifter som tidigare men med färre personal.
Jag tänker bl.a. på de förändringar som gäller vid Centrala
Teknikservice (CV) och bemanningsreduceringen inom gruppen
Rep. där ännu en medarbetare gått hem med pension och inte
kommer att ersättas. Gruppen har därmed minskats från 7 till 5
stycken på relativ kort tid.

Jag tänker också på förändringarna vid Förrådet, där företaget
beslutat att tre befintliga kollektiva tjänster inte ersätts. Där har

man skapat en ny tjänst inom tjänstemannaområdet (förrådstekniker).som om tid medges kan bistå
övrig förrådsperonal. Bemanning på Förrådet blir efter föreslagen ändring 7 förrådsarbetare
(kollektiva), en förrådstekniker och en assistent, totalt 9 stycken.
De här förändringarna kommer givetvis att få konsekvenser. Frågan är om alla har förstått det. Det
våra kollegor måste tänka på är att inte låta stressen att ta över. Närmaste chef får prioritera vad
som skall göras när det kör ihop sig. Man ska alltid komma ihåg att vi säljer arbete och inte hälsa.

Förbundsmöte

För övrigt pågår det som vanligt vid den här tiden på hösten/vintern massor av saker, bl.a.
förhandlingar, konferenser och möten. Vi  har även haft ett Förbundsmöte. Förbundsmötet gick av
stapeln den 22-23 november vid Vidbynäs gård utanför Stockholm. Där behandlade och beslutade
vi bland annat förbundets verksamhetsplan för 2018. Vi behandlade även de motioner som
inkommit till förbundet, det var tre stycken denna gång. Första motionen handlade om
alkoholpolicyn inom förbundet. Beslutet blev efter kort diskussion att, det hädan efter inte kommer
bjudas på någon alkohol för medlemmarnas pengar, dvs. nolltolerans. Mycket bra!
Motion nummer två handlade om medlemsavgift för sommarjobbare. Där bestämdes att en
utredning ska sättas i gång, för att se över effekterna av ett sådant beslut.
Motion nummer tre handlade om att se över långtidssjukskrivnas möjligheter till bättre stöd. Den
blev det avslag på, för att våra medlemmar riskerade att tappa sin sjukpenninggrundande inkomst
(SIG)

Tre uttalande gjordes som förbundsmötet skrev under på: Bekämpa ohälsan – inte de sjuka, om
strejkrätten, samt uppropet mot sexuella trakasserier: Det är inte förhandlingsbart.

Pappers förbundsmöte ställde sig bakom uppropet ”Vi kräver ett stopp på sexismen i fackrörelsen”
som undertecknats av kvinnor från hela fackföreningsrörelsen.
Det är viktigt att dessa trakasserier synliggörs och motarbetas. Strukturerna inom
fackföreningsrörelsen, arbetsplatserna och samhället i stort måste förändras så att detta aldrig skall
accepteras. Pappers kommer att medverka, utbilda, samt informera våra förtroendevalda.

Lägsta pensionsåldern höjs till 64 år

Den lägsta pensionsåldern höjs från 61 till 64 år, samtidigt som rätten
att jobba höjs till 69 år. I veckan gjorde riksdagspartierna upp om
en pensionsuppgörelse. De första åldersgränserna höjs redan 2020. 

Hej!
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De sex riksdagspartierna (alla utom V och SD) i
pensionsgruppen har nu gjort en blocköverskridande
överenskommelse om förändringar i pensionssystemet.
Pensionsåldern kommer att höjas i tre steg:Den lägsta
åldern för uttag av ålderspension höjs från 61 till 62 år
2020, till 63 år 2023 och till 64 år 2026.

Samtidigt höjs åldern för hur länge man har rätt att
stanna kvar på arbetsmarknaden. 2020 höjs gränsen
från 67 till 68 år, och 2023 höjs gränsen till 69 år.

Tidpunkten för när garantipension kan tas ut höjs från
dagens 65 år till 66 år 2023. Från och med 2026 knyts
den till den fortsatta ökningen av medellivslängden.
Här görs dock ett undantag för dem som har jobbat i
minst 44 år.

När åldersgränserna höjs kommer även a-kassa och
sjukförsäkring att följa med och gälla längre upp i åldern.

Garantipensionen för de mest ekonomiskt utsatta
pensionärerna kommer att få ett tilläggsbelopp, samtidigt
som taket i bostadstillägget höjs. De som har
garantipension ska också ha en möjlighet att förbättra
sin ekonomi genom att jobba längre. Ett
utredningsförslag om detta ska komma under 2018.

Pensionsgruppen vill även att staten ska ta ett större
ansvar för att det inte ska finnas oseriösa aktörer i
premiepensionssystemet. Antalet fonder kommer att
minskas avsevärt.

Överenskommelsen innehåller också flera mindre
konkreta punkter. Till exempel ska åtgärder tas för ett
hållbart arbetsliv. Arbetslivet måste bli mer jämställt,
hållbart, flexibelt och modernt, skriver partierna.

Här får vi säkert lite draghjälp till det vi har med i
Verksamhetsplan för 2018-2020

Åtgärder som är arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade
är att vänta. Arbetsmarknadens parter kommer också
att knytas i ett partsråd till pensionsgruppen.
Att höja lägsta uttagsåldern, från 61 år och uppåt, tror vi
blir svårt. Frågan är inte om utan hur ska man orka hela
vägen? Det känns som den här uppgörelsen inte
kommer inte rädda systemet på ett långsiktigt sätt.
Den är bara ett plåster på systemet.

Uppstartsmöte om medlemsnytta
(verksamhetsplan 2018)
I kommande års fasställda Verksamhetsplan för 2018,
finns en punkt med om medlemsnytta. Ett första möte
har hållits där vi brainstormade vad vi skulle kunna göra
för medlemmarna. Att skaffa en släpkärra står högt på
önskelistan och ska utredas om möjlighet att köpa eller
hyra. Hör av er om ni kommer på några andra förslag.

Barnjulfesten

Facken bjuder in alla anställda med barn och barnbarn
till den70:e barnjulfesten, Årets barnjulfest med en ny
ansvarig efter Yngve Berglind som lämnat över till Göran
”Klacken” Larsson. Det blir dans kring granen, saft,
bullar och kaffe, film och gottpåse av Tomten förstås.

Biljetter finns att hämta vid 152an, Portvakten och HK.

 Jul

Julen knackar på dörren med allt vad det innebär. Det är
alltid lika trevligt med jul, när man får träffa släkt och
vänner, öppna julklappar, äta julmat, spela spel, och
bara få mysa med sina nära och kära.

Men som vanligt vid dessa tider tänker man på de som
måste jobba och slita hela julhelgen och de som sitter
ensamma, kanske första julen efter att en nära livskamrat
gått bort och inte har några som man kan fira jul med.

Sist men inte minst, kom i håg
LÄMNA ALDRIG LEVANDE LJUS UTAN
UPPSIKT!!!

Tack för året som gått

God Jul och Gott Nytt År önskar

Kjelle



- 5 -

Reducerad U-tid

Företaget redovisade listan för reducerad U-tid inför
2018. Parterna fastställde därefter listan över
reducerad U-tid för 2018.

Tolk

Pappers lyfte vid den senaste förhandlingen frågan om
att det finns medarbetare som vid vissa tillfällen
använts som tolk och undrade om detta skulle kunna
betinga någon form av tillägg.

Företaget återkom vid dagens förhandling i frågan
och meddelade att detta inte är en uppgift som
betingar något tillägg då huvuduppgiften för våra
medarbetare är arbete i den befattning de har och inte
uppdrag av detta slag.

Lönetrappa EBH/Utlastning

Vid förhandlingen i augusti deltog avdelningschef för
EBH och redogjorde för det förslag till ny lönetrappa
som tagits fram för EBH/Utlastning. Avdelningschefen
deltog även på förhandlingen i september och då
enades parterna om att nästa steg skulle bli att chefen
kallade ombuden till en diskussion om företagets
förslag till ny lönetrappa. Vid förhandlingen i
november deltog Daniel igen för att gå igenom hur
processen tillsammans med ombuden gått till och vad
som kommit ut av detta. Företaget presenterade ett
uppdaterat förslag till lönetrappa som gicks igenom
och diskuterades.

Pappers återkom vid dagens förhandling och
meddelade att de inte kan gå med på Företagets
förslag till ny lönetrappa.

Företaget beklagade detta och anser att det förslag
som lagts skulle gynna hela sektionen då det ger
möjlighet till rotation.

Hur frågan om ersättning för rivarstationen skall
hanteras återstår att lösa.

Lönetrappa Fiber

Vid förhandlingen i oktober deltog sektionschefen för
Fiber och redogjorde för det förslag till ny lönetrappa
som tagits fram för Fiber. Chefen deltog även på
förhandlingen i november för att ta del av det
alternativa förslag som Pappers skickat in till denna
förhandling.

Företaget återkom vid dagens förhandling i frågan
och tackade för Pappers förslag till alternativ
lönetrappa. Företagets avsikt är att gå vidare med det
ursprungliga förslaget.

Pappers framförde därefter ytterligare argument för
vissa förändringar som Företaget tog till sig.

Efter en ajournering återkom Företaget med ett
justerat förslag till ny lönetrappa på Fiber som
parterna enades om och godkände.

Skiftschema Lok

Vid förhandlingen i september informerade Företaget
om att skiftschemarådet enats om att göra en justering
av lokets skiftschema för att möjliggöra att vi följer
regelverket om 70 timmars arbetsvecka. Det som då
kommunicerades var att förändringen skulle börja
gälla från när det nya schemat för 2018/2019 börjar
gälla d.v.s. från 1/4-2018. Pappers återkom vid den
förra förhandlingen i frågan och önskade att en
diskussion förs om att tidigarelägga övergången till 70
timmars arbetsvecka enligt det nya schemat. Parterna
beslutade att undersöka detta närmare.

Företaget återkom vid dagens förhandling i frågan
och meddelade att övergången till det nya
skiftschemat för Lok kommer ske från den 1/1-2018.

Förhandlingsrapport
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Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg PM4 (Pappers)

Pappers efterlyste underlaget till de förändringar som
gjorts gällande befattningsgrader/betalningstillägg på
PM4.
Företaget lovade att sända över dessa och
informerade även om att motsvarande förändringar
inom kort kommer att göras även på PM5.

Pappers återkommer i frågan.

U-tidsplanering 2018 (Pappers)

Pappers önskar få del av planeringen för 2018.
Företaget lovade att sända över de underlag som
kommit in.

Utkallelsetillägg (Pappers)

Pappers lyfte frågan om att vid förberedelser inför
större MBL-frågor få möjligheten att kalla ut sina
ombud på utkallelsetillägg dvs att 3 timmars ersättning
i form av UVA-tid kan användas.

Företaget tog till sig frågan och återkommer.

Övrig förhandlingsrapport.
I förra numret av Karskäringen redogjordes för
MBL-Teknik, den som bl.a. behandlade Förrådet och
Centrala Teknikservice (CV) Det som kvarstod var:

Processnära UH
Företaget ville renodla det förebyggande underhållet
(FU) med målsättningen att skapa ett större ägarskap
för FU/Smörj Teknik Processnära UH.
Pappers hade en hel del frågor som ex. FU-kompetens
saknas på vissa områden, hur tänker företaget lösa det.
Det fanns även en oro för förändringen då vi inte har
någon reda i våra system, ex. finns det stora problem
med t.ex. listor. Spetskompetensen trubbas, vem skall
man vända sig till. Det måste bestämmas vilket system
vi skall ha och vem som gör vad. Till exempel vem skall
ansvara för Tribologen?
Avdelningschefen  hade mellan förhandlingarna träffat
representanter från Pappers och gruppen
tillståndskontroll för diskussion om förslaget. Träffarna
resulterade i att Pappers lämnade över ett motförslag till

den områdesfördelning som Företaget presentarat och
vid en senare förhandling presenterade Avdelningschefen
utifrån detta ett nytt förslag till områdesindelning.
Likaså redogjorde företaget för genomförda
arbetsmiljökonsekvensanalyser (AMK). Pappers ställde
frågan hur företaget tänkte hantera synpunkterna
angående områdesindelningen i AMK Företagets svar
på det är att frågan kommer att diskuteras vidare i
samband med utvecklingen av det nya arbetssättet.
Företaget beslutade därefter att fastställa företagets
förslag i sin helhet inom Teknik.
Pappers reserverade sig mot beslutet.
Den nya organisation träder ikraft från och med den
1/12-2017

MBL – Förhandling ang. Gävle Bruk –
Fabriksplanering & Kartongbruket
I början av november informerade företaget om förslag
till organisationsförändringar inom Fabriksplanering &
Kartongbruket. Företaget förslog då att sektion EBH
flyttas från avdelning Kartongbruket till avdelning
Fabriksplanering. Företagets motivering var att
Kartongbrukets ansvarsområde avgränsas vilket
möjliggör tydligare fokus på kvalitet och produktion.
Likaså att Fabriksplanering får ett tydligare ansvar för
flödet av utleveranser från bruket.

Fabriksplanerings ansvarsområde utökas med
efterbehandling och utlastning varvid samplanering och
samarbete av transporter på industriområdet möjliggörs.
Dagens arbetssätt och sammarbetet skall fungera som
innan förändringen, beträffande avrop vid behov av hjälp
med hylskapning i rullmaskinerna är det PK:s ansvar
Arbetsmiljökonsekvensanalysen gicks igenom, inga
förhöjda risker i samband med den föreslagna
organisationsförändringen har identifierats.
Parterna fastställde företagets förslag till
organisationsförändring i sin helhet.
Den nya organisation träder ikraft från och med den
1/1-2018
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Strejkrätten är en grundläggande fri- och rättighet för
anställda i Sverige, sprungen ur en lång kamp av
arbetarrörelsen. Ständigt attackerad från borgerligt håll.
Hatad av Svenskt Näringsliv. Och nu hotad på riktigt,
under en socialdemokratisk regering.
Vi från Pappers är allvarligt oroade över den utredning
som tillsatts av regeringen. Det kan tyckas vara ett rent
beställningsjobb från Svenskt Näringsliv. Det som ligger
som underlag för utredningen är medlingsinstitutets
rapport om konflikter på svensk arbetsmarknad.
De dagar som förloras på grund av utlösta varsel är
mikroskopiska i en internationell jämförelse och då blir
det tydligt för oss i Pappers vad de egentligen är ute
efter.
Det handlar helt enkelt om att kringskära våra
möjligheter till att vidta åtgärder och vår rätt att försvara

ingångna avtal emot avtalsshopping till andra billigare
avtal.  Intentionerna i utredningen kan komma att bidra
till LOs rätt till beslut i gränsdragningsfrågor helt upphör
och de förbundsöverenskommelser som tidigare har
gjorts kan komma att upphöra. Och det handlar om
syften att kringskära rätten till inflytande och
medbestämmande på företagsnivå.
Pappers förbundsmöte säger bestämt nej till att försämra
rätten till att vidta stridsåtgärder, för det kommer att
ytterligare förstärka makten över arbetsmarknaden till
arbetsgivarens fördel. Vi behöver inte mera restriktioner
för då skadas den svenska modellen.

Uttalandet antaget av Pappers förbundsmöte den
23 november 2017.

Uttalande om strejkrätten antaget på Förbundsmötet

Ny organisation Massabruket
Sektionschefen vid  Renseri och Vedgård har sagt
upp sig på egen begäran. Företaget räknar med att
under kvartal 1, 2018 kommer avdelning Vedgård att
övergå till Göranssons Åkeri.

Företaget säger i denna förhandling att de vill
ytterligare fokusera på kärnverksamheten för
fiberproduktion, skapa ett större ägandeskap för
fiberflödet från renseri till färdig massa och öka fokus
på driftsäkerhet inom Fiber, Renseri och Sållhus

Företagets förslag är att skapa en ny sektion inom
Massabruket som innehåller Fiber, Renseri och
Sållhus. Johan Å Jansson utses till chef över den nya
sektionen Fiberproduktion.

Valberedningen behöver hjälp.
Snart är det dags att nominera till Papperstreans årsmöte.
Vill du ha ett uppdrag och hjälpa oss i fackföreningen eller känner du någon annan kanditat som är frivillig.
Det finns många uppdrag att välja på, både de som är lätta och de som kräver en större arbetsinsats.

Kontakta valberedningen eller Papperstreans expedition.

De föreslår också en utökning av
driftsäkerhetssektionen med en Driftsäkerhetsingenjör

Företaget kommer inte att ersätta sektionschefen för
Renseri och Vedgård.

Arbetsmiljökonsekvensanalys är genomförd.
Ny organisation gäller från den 1/1-2018

Centrala förhandlingar

Inget nytt gällande Lokalavtal, Pappers och
Göransson
Vad som nu händer är fortfarande lite osäkert. Vi
återkommer när något nytt inträffar.
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Då har vi genomfört ännu en trevlig julträff med skyddsombuden.  Den första punkten på dagordningen

var ett grupparbete kring en utvärdering av  rådsverksamheten.

Negativa aspekter

Liten möjlighet att påverka beslut.

Liten möjlighet att påverka viss rekrytering.

Dålig hantering av protokoll. Sent utskickade och vart läggs dom.

Dålig närvaro.

      Dålig planering.

Positiva aspekter

Fungerar bra.

Bra planerade.

Val Av HSO och ersättare och ansvarig verksamhetsberättelse var också två uppgifter som
genomfördes. Till respektive ansvarig för verksamhetsberättelsen vill jag bara påminna att ansvarig för
papperstreans berättelse vill ha dessa till sista december.

Årets skyddsombud utsågs av SHSO
Peter Karlsson och motiveringen var följande:

Sitter med i en kommitté.
Har jobbat en längre tid med ganska otacksamt uppdrag.
Saklig och säger vad han tycker.
Tänker oftast fortare än han pratar. Även om det pratas en hel del.
Frågar mycket och vill veta och har många bra åsikter.
Har ett finger med i mycket även om det inte syns utåt.

Detta år blev det två stycken personer
som blev valda till årets ombud.
Peter Ganz och Per Olov Olsson

Grattis gubbar.

Skyddsombudsträffar på Scandic Väst 2017-12-13/14

Per Olov Olsson
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Andra frågor som avhandlades och i vissa fall bidrog till långa diskussioner var.

Hur ligger vi till med bytet till skyddskläder.
Mill Performance system. Vad är det?
ISO 45001 standarder.
Senaste rapporter till arbetsmiljöverket.
Anmälda till kommande BAM.
Snabb rapport från ett kort möte med Manfred Mayer och Petra Einarsson.

Vi har under dessa träffa haft en inbjuden gäst som heter Ulf Sparring
och som jobbar på polisens avdelning för ekonomiska brott. Han höll
ett väldigt uppskattat föredrag om brottsrelaterade organisationer och
främst relaterat till mc-gäng.

Efter ett mycket fint julbord fortsatte dagen med att tacka
Papperstreans personal för året som gått och avtackning av ombud
innan vi gick in på punkterna medlemsnytta, kompetensprofiler och verksamhetsplanering för 2018 och
avslutningsvis en förhandlingsrapport från ordförande

Tack alla ombud för en trevlig dag och framförallt för att väldigt bra utfört jobb under året.
Vi ser fram mot att samarbeta med er under kommande år.

Mvh Peter/Kjell

Agneta Nilsson avtackades

Erik Kernehed, Anders Blom och Ali Koocarik

Sandra Johansson avtackades av Peter Karlsson

Timo Laurila, Ola Engberg och Sandra Bohlin
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Skinkcupen-2017
Då har den populära Skinkcupen i bowling avgjorts i Gävle Bowlinghall.
Det blev en, liksom tidigare år, en spännande tävling som avgjordes under sista serien.
När käglorna fallit klart och  kloten slutat rulla stod segrarna där, Kristoffer Törnblom/PM4 tillsammans med
Joakim Hedqvist/Fiber. Med en rykande avslutning på hela 243p, gick man förbi det favorittippade paret
L-G Eriksson/Ola Åberg som ledde inför sista serien . Det vinnande paret belönades med varsin julskinka,
skänkta av KorsnäsKorpen.
Det lottades även ut två julskinkor bland deltagarna.
Dessa vanns av Leif Hedberg och Göran ”Klacken” Larsson, bägge två från Swedpaper.

Resultatlista Poäng
Kristoffer Törnblom ,PM4 - Joakim Hedqvist, Fiber 1537 poäng
L-G Eriksson – Ola Åberg, Pensionärer 1488
Benny Skogsberg . Ingegerd Örnblom 1340
Ola Carlros,Ved – Niklas Rydén, Swedpaper 1325
Thomas Jansson ,Swedpaper – Erland Örnblom, Pensionär 1316
Leif Hedberg, Swedpaper – Michael Wallin, Fiber 1198
Göran Larsson, Swedpaper -  Petri Lavikkala, P O 1193
Tomas Eriksson, Teknik – Anna Dahlberg, PM5 1184

Kristoffer Törnblom ,PM4 - Joakim Hedqvist, Fiber
Vice ordförande Wallin får en lektion av
Leif Hedberg. Anna Dahlberg är intresserad.

Ett glatt bowlinggäng önskar GOD JUL.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

God morrning alla pälsdjur och pälslösa! Ja, jag har inga fördomar mot
fjäderbeklädda heller. Om nu någon skulle råka vara blåmes. Eller rödmes,
stjärtmes eller mesost. Eller vad ni nu föredrar att ha på er. Ni kanske går
omkring i blå eller gröna kläder som någon tvingat på er? Det gör mig inte
heller något. Allt för mångfalden. Hoppas ni inte stressar för mycket och att
det mås brö för er i största allbenhet. Ni som gillar snö får vänta längre som
det verkar. Ingen snö i sikte, ben om man bortser från sikte så finns det snö
fläckvis i landet. Men i mitt och husses hemkvarter är det fortfarande
barmark och träck nog att rulla mig i innan husse hinner stoppa mig.

Och min pölare Julbocken står på plats fortfarande, utan att vara påtänd tack
och lov. Levande ljus är ju lätt att tända för dom har ju vekar, medan
Julbocken kanske är mera svårantänd eftersom han saknar veke. Trots att han är bock. Julbocken var ju den som
delade ut klapparna förr i tiden innan vi importerade den skäggiga gubben från Tyskland som vi kallar Tomten.
Lägger man till att Lucia är Italiensk och Jesus föddes och verkade i mellanöstern, så förstår man att svenskarna är
ett mångfaldsälskande folk. Däremot sedvänjan att äta grisarsel till jul är helsvensk. Det skulle knappast några andra
kunnat hitta på. Men gott är det med skinka, om man inte tänker på var den suttit.

Andra traditioner till Jul som är svenska är ju till exempel allt tingel-tangel i fönstren. Ljusstakar överallt och granen
med olikfärgade kulor på sina grenar. Mångfald där igen. En Jul för några år sedan hängde husse upp en mistel i
hallen, men konstigt nog började gästerna kyssa varann i arslet så fort dom möttes under den. Men det fick snart sin
förklaring, husse hade i brådskan råkat hänga upp en fistel istället för mistel. Ben jag har hört att Tomten ska lämna
renarna hemma i år, av humanitära skäl. Istället ska han köra släden genom biltvätten, för då blir ju släden rengjord.
Ni som till skillnad från mig gillar ljuset, kan ju glädjas Klockan 17.28 på torsdag den 21 December, samma dag
som denna blaska utkommer alltså, för då infaller vintersolståndet. Då vänder det och blir kring två minuter ljusare
om dygnet igen. Ben än så länge ska jag njuta av mörkret och maten man kan knycka utan att det syns. Fast det är
ju en nackdel i och för sig att man inte ser vad man knycker. Det kan råka bli en disktrasa istället för en fläskkotlett.
Eller en möglig strumpa istället för knosis-mosis.

Ät riktigt duktigt över Jul nu så man slipper skämmas över er. Formen och hälsan får ni tänka på övriga året. Passa
på att snaska sill, skinka, kotte, älgkorv, lax och mylta. Men som omväxling kan ni, istället för ris a la malta till
efterrätt, äta glurap med kalur. Och dricka bävergäll istället för renat. Hoppas ni alla får en Jul som är god, gosig och
golianisk. (Det sista vet jag inte vad det är men jag ville bara ha tre ord som började på ”go”.) Ha en God Jul och ett
Gott Nytt år tills ni får det tvetydiga nöjet att höra från mig igen. Bjäbba gärna en hälsning till din helyllemormor i
Njutånger, Trynstövaren  Nulla-Märta.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Handledarkonferens 11-13 december.
Pappers har genomfört årets handledarkonferens den 11-13 december.

Styrelsekurs.
Tålamod är en dygd!! Efter ett antal års kamp så skall det äntligen skapas
en styrelseutbildning som fokuserar på hårdvaran, hur man driver en
fackförening. Den gamla styrelseutbildningen var på 10 dagar uppdelad i
två steg, och den nya kommer inte se ut så. Vad utbildningen kommer att
innehålla och hur många dagar som behövs är i dagsläget oklart. Det är
inplanerat att genomföra en provutbildning för avdelningarnas styrelse
3 dagar sent under hösten2018. Därefter följer utvärdering av utbildningen
och eventuella justeringar. Information kommer så snart det finns något att
rapportera om.

Lag & Avtal.
En ny och uppdaterad Lag & Avtal har varit på tapeten ett tag. Av flera
orsaker har den nya versionen lyst med sin frånvaro. Studieavdelningen på
Förbundet har nu tagit hjälp av Runö och planen är nu att första nya Lag &
Avtal skall genomföras under hösten i Göteborg, steg 1 17-20 september
och steg 2 den 23-25 oktober.

Förebildning.
Pelle Hasselgren och Micke Lund genomförde under en dag en utbildning som kallas för förebildning.
Förebildning handlar kort om hur vi lär oss att bli förebilder och hur vi tar diskussionen på arbetsplatsen gällande
främlingsfientlighet och rasism. Pelle visade en metod som man i princip kan använda i de flesta eller möjligen alla
diskussioner när man har skilda åsikter. Deltagarna fick även lyssna på Micke som talade om sitt liv från snäll
och blyg ungdom, gjorde lumpen med fina vitsord, började på Norrmalmspolisen i Stockholm, blev kvarterspolis
där han fick kontakt med verkligheten på gatan där dagens ungdomar verkar. Micke slutade på polisen och har
sedan dess bland annat suttit i EXPO:s styrelse och han åker nu runt och föreläser om främlingsfientlighet och
rasism. Det är svårt nästintill omöjligt att sitta oberörd när Micke berättar om vad han gått igenom.

Ersättningar vid utbildningar och konferenser.
I grunden får vi ersättning enligt förtroendemannalagen (FML).
Det innebär att man får faktisk förlorad arbetsförtjänst som betalas av arbetsgivaren.
Vilka utbildningar och konferenser som man får betalt enligt FML finns beslutad i en uppgörelse mellan Pappers
och vår motpart. Det finns tillfällen när vi inte får betalt enligt FML och då kan vi få betalt med arvode eller
stipendie. Vad det är som gäller står på inbjudan som skickas ut.
Utöver detta kan det finnas lokala uppgörelser om andra ersättningar.

Arvode och stipendie 2018: Utbildningsarvode Stipendie
Vecka 6 680 kr 4 520 kr
Dag 1 336 kr 904 kr
Timme 172 kr 113 kr

Studieplanering 2019.
Det börjar bli dags att åter börja funder på vad vi behöver och saknar gällande kompetens och studier.
Studiekommittén kommer att besöka alla ombudsgrupper med början på 2018. En nyhet där är att alla kommer
att få en utskrift på vilka utbildningar och när man har gått dessa. Tidsplanen för detta är inte fastslagen än och
frågan kommer att tas upp på Studiekommitténs möte den 9 januari 2018. Därefter kommer information skickas
ut till de berörda. Ta tillfället i akt att redan efter mellandagarna börja fundera på vad som saknas och hur du vill
ha det!

Hej!
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Utbud studier 2018.
Studieutbudet 2018 finna att finna på Förbundets hemsida www.pappers.se, bara gå in och titta.
Man kan nu även gå in på LO:s hemsida och leta rätt på utbildningar för att se om det är något som passar alternativt
att det är någon tidpunkt som passar bättre än det som finns på Pappers hemsida.

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 enlig 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 2018:
Inplanerade datum för studiekommittén: 9/1, 13/3
POSK: 13-14/3, 22-23/5, 28/8, 7-8/11

Lag & Avtal: Steg 1 5-8/3, Steg 2 3-5/4 2018 på Rönneberga. sista anmälningsdag 19/1 2018.
Pappers Miljökurs: Steg 1 13-16/3, Steg 2 10-12/4 2018 på Hotell Gillet. sista anmälningsdag 29/12.
Informera & Agitera: 9-13 april i Gävle, sista anmälningsdag 22/1.

Jag vill naturligtvis önska alla:

   En God Jul
         &
Ett Gott Nytt ÅR
Och som vanligt var försiktiga med dig själv och varandra och tänk på att vara försiktiga med juleljusen.

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör
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I snart sagt hela den rika världen ökar den ekonomiska
och sociala ojämlikheten för varje år som går. Sverige
utgör inget undantag. Tvärtom är vårt land ett av dem
som haft den allra snabbaste ökningen av
inkomstklyftorna de senaste decennierna. 
Andelen fattiga hushåll i Sverige är idag dubbelt så stor
som för tjugo år sedan. Samtidigt har höginkomsttagarna
dragit ifrån och är rikare än någonsin.
Inte minst har inkomstklyftorna ökat kraftigt mellan de
som arbetar och de som inte kan arbeta därför att de
drabbats av ohälsa. Det är ett direkt resultat av den
förra alliansregeringens brutala nedmontering av
sjukförsäkringen.
Den gången var Socialdemokraterna och
fackföreningsrörelsen eniga i kritiken mot de strikta
tidsgränserna och de orimligt hårda bedömningarna av
arbetsförmåga. Det var inte svårt att genomskåda att
alliansregeringens tal om att ”skapa incitament för
omställning” och ”ökade drivkrafter” att söka annat
arbete i praktiken handlade om att sätta ekonomisk
press på den sjuke genom hot om indragen sjukpenning.
Hela arbetarrörelsen vände sig mot denna politik som
gjorde ont värre genom att hota den som blivit sjuk med
fattigdom.
Det är därför med stor besvikelse vi ser hur de hårda
tagen mot sjuka och sköra människor fortsätter och till
och med förvärras under den rödgröna regeringen.

Regeringen har satt upp tydliga mål för hur mycket
sjukpenningen och nybeviljade sjuk- och
aktivitetsersättningar ska minska. Målen har hittills
uppnåtts med råge. Men inget tyder på att det beror på
att människor blivit friskare. Istället är det
Försäkringskassan som blivit än hårdare i sina
bedömningar och allt fler ställs utan ersättning.
Att göra människor fattiga i de skeden i livet då stödet
från samhället behövs som mest kan inte vara
socialdemokratisk politik. Medborgarna måste kunna lita
på att de trygghetssystem vi bygger och bär upp
gemensamt finns där den dag vi behöver dem.
Fokus i politiken måste sättas på att bekämpa orsakerna
till ohälsa och sjukskrivningar, inte att minska
Försäkringskassans utbetalningar på bekostnad av de
som redan blivit sjuka.
Istället för hårdare tag behövs satsningar på bättre
arbetsmiljö och ökade möjligheter till rehabilitering.
Människor som drabbats av ohälsa måste få tid att läka i
den takt som de behöver, utan hot om att kastas ut i
fattigdom och arbetslöshet. Stabila och rättssäkra
trygghetssystem är en central byggsten för ett jämlikt och
rättvist samhälle.
Stoppa jakten på de sjuka och börja bekämpa ohälsan
istället.
Uttalandet antaget av Pappers förbundsmöte
22 november 2017

Bekämpa ohälsan - inte de sjuka

Från och med februari 2018 så kommer expeditionen på BKOM-center att vara obemannad på torsdagar.
Nuvarande föreståndare Hans Norrbelius slutar efter 20 års trogen tjänst. Men du kommer fortfarande att
kunna gå dit på torsdagarna under expeditionstid och fylla i en utbetalningsblankett. Sen lägger du dina kvitton i
ett kuvert och stoppar det i en brevlåda på expeditionen. Du kan även som nu skicka in dina kvitton till
Läkarvårdsfonden.  Vi kommer att tömma brevlådan och betala ut ersättningen till dig i slutet av månaden.

Har du några frågor eller funderingar kontakta ordförande för Läkarvårdsfonden
Kjell Johansson Tel: 070 753 02 70.

Information från Läkarvårdsfonden

Med vänliga hälsningar Kjell Johansson
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Jultävling
Vilka är det här som väntar på Tomten?

Bilder på kändisar som unga.
Skriv deras namn under bilden

och vinn fina priser.

Namn       ---------------------------------------------------------------

Avdelning   --------------------------------------------------------------

Telefon      ---------------------------------------------------------------

Skickas till Karskäringens redaktion på 152:an senast den 19 januari 2018.

Sångare

Sångerska

SångareKomiker Skådespelare Skådespelare

SkådespelareSångare
Komiker

Komiker

SkådespelareKomiker Sångerska
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                        Fotbollscupen Barn Hjälper Barn
Datum: 3– 4 februari 2018. Plats: Gavlehovshallen. 90 matcher.

Klockan 09.00 – 18.30 båda dagarna   Flick- och pojklag i ålder 8 – 12 år
Matchtid: 12 minuter nonstop.

Om det är 0-0 eller oavgjort 1-1. 2-2, när det är 1 minut kvar på matchklockan, blir det straffar.
Historia:

      2015 80 matcher 234 mål.
      2016 92 matcher 253 mål.
      2017 90 matcher 213 mål.

                                            VAR MED I MÅLSPONSRING
                          Skänk 50 öre/mål = 1 lott.      1 kr/mål = 2 lotter.       2 kr/mål= 4 lotter osv

SKÄNKTA OCH SIGNERADE PRISER ATT VINNA. (JUST NU)
Tre kronor Word Cup 2016 matchtröja.

Damernas U 23 landslag matchtröja
Gefle IF. Brynäs IF. SAIK bandy matchtröjor.

Peppe Fremling skidskyttelandslagets huvjacka. Nummerlappar Pyeongchang och Obehof.
Anna Magnusson skidskyttelandslaget T-tröja. Nummerlappar Hochfilzen och Nord karelia.

 Gävle Teater 2 biljetter till Ont blod- en heavy metal-musikal. Den 10 april 2018.

Mer information på GFF hemsida:
www.barnhjälperbarn.se barnhjalperbarn@gmail.com

 ____________________________________________________________________________________________

HELA BEHÅLLNINGEN GÅR OAVKORTAT TILL BARNCANCERFONDEN
 BARN HJÄLPER BARN den 3– 4 februari 2018

Extra dragning för alla BillerudKorsnäsare som deltar i målsponsringen:
Sociala Fondens fina pris: En 3 dygnsvistelse i en lägenhet i Stockholm. Gäller på ledig tid.

JA. Jag vill vara med i målsponsringen. Mitt bidrag är ______________ /mål (från 50 öre och uppåt)

TEXTA TACK!
Avdelning  ___________________________________________
Namn _______________________________________________
Mobil/Telenr__________________________________________
Adress ______________________________________________
Post nr/Hemort ________________________________________
E-post adress__________________________________________________________________

INSKICKAS TILL AVD 3:       SENAST DEN 29 JANUARI 2018.
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Landskamp i fotboll

Ta chansen att se vårt fantastiska landslag i fotboll innan VM i Ryssland börjar!
             Lördagen den 24 mars kommer Sverige att möta Chile på Friends Arena.

Kom och se världsartister som Arturo Vidal och Alexis Sanchez bland andra, i ett Chile som verkligen vill
visa att de var värda en plats i Fotbolls VM-18. Sociala Fonden kommer att ha biljetter och anmälan
sker som vanligt på deras hemsida. Håll utkik!
Kan även vara så att, det blir den enda landskampen för herrar som kommer att spelas på Friends Arena
under år 2018! Det blir inget EM-kval nästa höst, utan Europamästerskapet kommer att hållas i 13 olika
länder, dit 24 lag kommer att kunna kvalificera sig. Eventuellt kan det tillkomma någon hemmamatch i den nya
Nations League, som även fungerar som ett extra kval till EM-20. Men i dagsläget är inga fler hemmamatcher
inplanerade.

Sveriges grupp kommer att bestå av följande lag:
Grupp B: Österrike, Wales, Ryssland, Slovakien, Sverige, Ukraina, Irland,

Bosnien/Herzegovina, Nordirland, Danmark, Tjeckien, Turkiet.

Men närmast ligger alltså matchen mot Chi-Chi-Chi, le-le-le, Chile-Chile-Chile!!

Vill härmed rikta ett varmt tack till
alla kamrater som lämnade ett
bidrag till min pensionspresent.
Samt tacka alla som varit med
och förgyllt tillvaron på den 42,5
år långa resan på Korsnäsverken.
Ingen nämnd, ingen glömd.
Tack alla!
Med vänlig hälsning
Håkan Nordin.
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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.

EVENT
SHOPPINGRESA
Lördag 19 maj från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 115 kronor och skattepliktig förmån 120 kronor.
(Bussresa)
Max 6 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 2 april

Lördag 24 februari från Frövi och Gävle till Book of Mormon
Stolta vinnare av Det svenska humorpriset 2017 för ÅRETS SCENSHOW
I huvudrollerna ser vi Per Andersson, Linus Wahlgren och Samantha Gurah. Bakom humormusikalen står skaparna
av South Park och kompositören bakom Disneysuccén Frost.
I The Book of Mormon får vi följa två unga missionärer som av sin kyrka sänts till norra Uganda för att sprida
budskapet om den tredje, kanske något mindre kända, delen av Bibeln - Mormons bok.
Pris: 540 kronor och skattepliktig förmån 540 kr.  (Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 14 januari.

Lördag 28 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 515 kr. (Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 4 mars.

MÄSSRESOR

Allt för sjön, Fotomässan och Explore  Lördag 10 mars:
Sportfiskemässan Lördag 17 mars:

Trädgårdsmässan Lördag 24 mars

Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.

Priserna inkluderar bussresa och entrébiljett till mässan.

Pris 170 kronor och skattepliktig förmån 170 kronor. Max 6 biljetter per sökande.

Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.
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Fotboll: Sverige – Chile 24 mars Friends Arena
Har köpt biljetter till träningsmatchen. Information och priser kommer inom kort på Sociala Fondens hemsida.

LOKALA EVENT

Al Pitcher –Sverige Syndrome 27 april Gävle Teater
Al Pitchers tidigare tre soloturnéer har samtliga varit rejäla
publikframgångar som spelats för utsålda hus. Nya standup-showen
Sverige Syndrome har premiär 27 oktober och beskrivs av Al som ett
kärleksbrev till hans nya hemland Sverige.

Ingen observerar oss svenskar som Al Pitcher, med stor värme och
häpnadsväckande träffsäkerhet. Hans soloföreställningar Fika, Påtår
och Nääämen it’s Al Pitcher har gett honom en stor och trogen publik. I
nya föreställningen Sverige Syndrome vänder Al på perspektivet och vi får lära känna vår nye landsman
och ta del av hans resa: från födseln i England till barndomsåren i Nya Zeeland för att sedan landa här, med en
svensk fru och två barn.

Pris: 200 kronor och skattepliktig förmån 195 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 4 mars.

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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Vi inbjuder anställdas barn och barnbarn till

JULFEST
Lördag 6 januari,  kl. 13.00

i  Föreningshuset

Dans kring granen, saft & bullar, film
och gottpåse av tomten förstås

VÄLKOMNA runt granen!

Godispåsarna är skänkta av

Biljetter (gratis) till godispåsarna finns att hämta:
 På 152:an ons-tors 20-21 dec, ons-tors 27-28 dec och tis-tors 2-4 jan.

Samtliga dagar kl. 8-12 och 13-16.30.
Biljetter finns även hos Fredrik Karnatz på HK/Inköp, tel 51184.

Du kan även i år hämta hos Portvakten!!


