
-Verksamhetsberättelse 2021                                                sidan 1

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
avdelning 3  Karskär

Corona pandemin
fortsatte även detta år

Verksamhetsberättelse 2021

Avd 3:s årsmöte
genomfördes för första
gången i historien digitalt
via Teams i mars.

Styrelsemöten, Ombudsträffar,
Förbundets och de flesta andra
möten genomfördes digitalt.

 Eventet ska bli av
den 10-12 maj

Vi ökade medlemsantalet
med 12 personer det här året
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Förslag till dagordning:

(Beslut om bandning - Inledningsanförande)

1. Mötets öppnande

(Parentation)

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Godkännande av dagordningen

4.      Val av två justerare för årsmötesprotokollet

5. Val av rösträknare

6 Val av referent

7. Behandling av årsberättelserna

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om ansvarsfrihet

10. Beslut om ersättningar och arvoden för 2022
a) Styrelsen g) Telefonersättningar
b) Revisorer h) Reseersättningar
c) Kommittéer i) Cancerfonden
d) Ersättning fritid j) Styrelseanslag
e) Övriga arvoden k) Traktamenten
f) Övriga ersättningar l) Förlorad arbetsförtjänst

m) Övrigt
11. Interna val:

a) Ordförande på 2 år
b) Studieorganisatör på 2 år
c) 3 ledamöter till styrelsen på 2 år
d) 6 ersättare till styrelsen på 1 år

Årsmöte i Pappers avdelning 3 Karskär
onsdagen den 20 april 2022

Dagordning
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e) 2 Revisor på 2 år
f) 3 Revisorsersättare på 1 år
g) 1 Ledamot till Förbundsmötet samt 3 ersättare på 1 år
h) Föreningsföreträdare på 1 år
i) Statistikförare på 1 år
j) Papperstrean Ung på 1 år
k) Ung-ansvarig på 1 år
l) Karskäringens Redaktionskommitté på 1 år
m) Studiekommitté på 1 år
n) Skiftschemakommitté på 1 år
o) Fackliga stödgruppen på 1 år
p) Fanbärare på 1 år
q) Försäkringsansvarig samt ersättare på 1 år
r) Försäkringsinformatörer på 1 år
s) Kommittén för mångfald på 1 år
t) Mångfaldsansvarig på 1 år

12. Representanter i partsammansatta organ (alla på 1 år)
a) 1 till Kommittén för personlig skyddsutrustning samt 1 ersättare
b) 1 till Kemikaliekommittén samt en ersättare
c) 3 till Industriområdeskommittén

13. Representanter till övriga organ inom Företaget (alla på 1 år)
a) 2 ledamöter till Läkarvårdsfondens styrelse samt 1 ersättare
b) 6 ombud till Läkarvårdsfondens representantskap samt 4 ersättare
c) 1 ombud till Ekmanska stiftelsen samt 1 ersättare
d) 2 ledamöter till Sociala fondens styrelse samt 1 personlig ersättare

14. Representanter till andra organisationer (alla på 1 år)
a) 1 ombud till ABF Gästrikebygden
b)   10 ombud till Bomhus Folkets Hus samt 3 ersättare
c) 1 ombud till Begravningsföreningen Fonus samt 1 ersättare
d) 1 ombud till Riksbyggens repskap

15. Övriga val
a) 3 personer till Valberedningen på 2 år

16. Avdelningens möten

17. Avslutningsord av mötesordföranden

18. Avtackning

19. Mötets avslutande
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Avdelningsstyrelsen
Ordförande Kjell Olsson
2:e Vice Ordförande/Skiftschemaansvarig Michael Wallin
Vice Kassör Bo Myrberg
Samordnande Huvudskyddsombud Peter Karlsson
Kassör/Infoansvarig Mats Linander
Sekreterare/Karskäringen Kjell Johansson
Försäkringsansvarig Leif Mellin
Studieorganisatör Tomas Hjalmarsson
Ledamot/Samordnande Huvudskyddsombudsersättare Erik Kernehed

Ersättare, Massaproduktion/Vice ordförande Per-Olov Olsson
Ersättare, Produktgruppen Vice Sekreterare Anders Blom
Ersättare, Underhåll Stefan Holm
Ersättare  Transport Lars Koivumäki
Ersättare/2:e Vice Sekreterare/Facklig politisk ansvarig Anna Ridderborg
Ersättare/Ungdomsansvarig/Mångfaldansvarig Emma Magnusson

Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten. Totalt hanterades 179 punkter.

Verkställande utskottet (VU)
VU har från och med årsmötet 2021 bestått av:
Kjell Olsson,  Peter Karlsson, Kjell Johansson och  Mats Linander.
Till VU har adjungerats resurspersoner.

VU har haft 49 protokollförda möten, första helgfria vardagen varje vecka.
Inkomna och behandlade skrivelser, brev och cirkulär uppgick under året till
251 stycken.

Avdelningsmöten
Avdelningen har hållit fyra möten. Deltagarantalet har varierat från
14 till 26 medlemmar, med ett genomsnitt på 20 personer.

Uppdragssamtal
Genomfördes med Styrelseledamöter, Huvudskyddsombud och dess ersättare.
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verksamhetsplan

Styrelsens verksamhetsberättelse år 2021

2021 har precis som 2020 inneburit en historisk utmaning för Pappers och dess avdelningar.
Sverige och omvärlden drabbades 2020 av en pandemi av en omfattning som vi ännu inte verkar sett slutet på.
Verksamheten bromsades kraftigt in och även under 2021 har vi tvingats fortsätta hantera frågor på ett sätt
som vi aldrig trodde vi skulle behöva.
Pappers avdelningar har under 2021 tvingats ställa in i princip alla fysiska verksamheter fram till september
månad. För avdelning 3 innebar det att de flesta fysiska möten ställdes in och ersattes med digitala
Teamsmöten för att vi skulle kunna bedriva mötesverksamheten på ett bra vis.
Från och med september började vi försiktigt öppna upp för fysiska möten igen.

Hur uppfyllde vi målen i verksamhetsplanen?
Inför verksamhetsåret 2021 fastställde Pappers avdelning 3 en verksamhetsplan som gäller för
2021–2023 bestående av 5 mål. Hur har då målen uppfyllts?

Inställda verksamheter har i praktiken inneburit att mycket av de ambitionerna vi i avdelning 3 haft i 2021 års
verksamhetsplan inte påbörjats eller påbörjats i lägre tempo än vi tänkt. Det fackliga arbetet på avdelningen
har trots allt fungerat mycket bra. Den för innevarande år antagna verksamhetsplanen är fortfarande aktuell
som styrelsen bedömer det. Vår process för framtagande av verksamhetsplan har även den brustit då vi inte
haft möjligheten att fysiskt träffas och processa densamma förrän i september. Därför har styrelsen valt att
prolongera 2021–2023 års verksamhetsplan för att gälla 2022–2024 med ytterligare en aktivitet som handlar
om framtiden för styrelsen och övriga uppdrag i avdelning 3.

Nedan finns en sammanfattning av avdelning 3:s verksamhetsplan för 2021 - 2023
Här beskrivs mål, aktivitet och resultat för de områden som avdelningen valt att fokusera på.

Mål:            Förbättrade villkor för skyddsombuden. Här skall vi utveckla Skyddsombudsgrupperna och deras
                      möten samt att öka statusen för Skydds- och Huvudskyddsombud. Detta för att få Företaget att
                    se Ombuden som en tillgång och resurs.

Aktivitet:  För att utveckla Skyddsombudsmötena har vi tidigare tagit fram och distribuerat ut ett förslag på
en agenda så att alla grupperna jobbar utifrån samma upplägg.
Vi har även haft dialog med Gruppchefer för en bättre samverkan med Skyddsombuden på
avdelningen. För att öka statusen ytterligare har frågan om en skyddsombudspeng kommit upp på
agendan igen. Likaså att SHSO (Samordnande Huvudskyddsombud) får två HSO
(Huvudskyddsombud) på heltid att tillgå, en på Massabruket och en på Kartongbruket.

Resultat Alla ombudsgrupper utgår numera från tidigare utskickad agenda.
När det gäller förbättrad samverkan mellan Gruppchefer och Skyddsombud har vi fortfarande att
jobba med framöver. Frågan om skyddsombudspeng och två HSO utöver SHSO kvarstår och
kommer att ses över under 2022.
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Mål: Förbättrad information till medlemmarna om Pappers aktiviteter. Här skall vi se över och förbättra
informationen till medlemmarna om Pappers lokala och centrala aktuella aktiviteter via nya och
befintliga informationskanaler.

Aktivitet VU har diskuterat förslag på hur avdelningen kan förbättra informationen till medlemmarna.
Förutom de idag befintliga kanalerna som är uppsökeri, hemsidan, Karskäringen, informationshäfte
har vi diskuterat att börja använda SMS-utskick till medlemmarna.

Resultat Vi har under året förbättrat informationen på hemsidan med allt som hänt både lokalt och centralt.
Vi har även haft löpande information i Karskäringen och via mejl till medlemmarna. Nu har vi
påbörjat arbetet med att skapa grupper för SMS-utskick. Först ut är grupper med Skyddsombud
för att kunna ge dem information via sms. Arbetet med att skapa grupper för övriga medlemmar
fortsätter.

Mål: Utveckla samverkan mellan fack och företag. Här skall vi se över möjligheten till ett förbättrat
arbetssätt och ta fram förslag på rutiner och riktlinjer vid till exempel personärenden i samverkan
med Företag, Fack, Chef, Skyddsombud och Huvudskyddsombud för att undvika konsekvenser,
 till exempel varningar.

Aktivitet En arbetsgrupp har undersökt hur det har fungerat i praktiken. Gruppen har också gått igenom de
dokument som finns kring rutiner, riktlinjer och tagit fram ett diskussionsunderlag och därefter haft
dialog med Företaget.

Resultat Frågan har fortsatt att diskuterats med HR och Gruppchefer om ett förbättrat arbetssätt för att
hantera dessa frågor och uppnått samsyn i en del av frågorna, till exempel att Gruppchef eller HR
informerar Ordförande när något allvarligt inträffat.

Mål: Att fortsätta jobbet med NEXT Generation för avdelning 3 och fånga upp unga medlemmar för
                        att få dem intresserade av fackliga frågor och förbereda succession av alla uppdrag inom

Pappers avdelning 3.
Aktivitet: Här har under året pågått ett arbete med att rekrytera nya unga medlemmar.

Vi har fortsatt arbetet med att få både yngre och äldre medlemmar intresserade av fackliga frågor
och erbjudit dem att prova på olika fackliga uppdrag i avdelning 3 och LO-distriktet.

Resultat Vi skrev in totalt 63 nya medlemmar under året varav de flesta är yngre.
Arbetet med att få både yngre och äldre medlemmar intresserade av fackliga frågor har fallit väl ut.
Flera av dem har provat på och därefter tagit på sig en del uppdrag. Några exempel är Ledamot i
LO-distriktets regionala ungdomskommitté, Ledamöter i Karskäringen, Skiftschemakommittén,
Skyddsombud, Ung-ansvarig och Sekreterare i styrelsen inför kommande succession i avdelning 3.
Vi beslutade att under en tid ha en utökad styrelse med två Ersättare för kommande succession.

Mål: Nytt / förändrat lönesystem. Vi fortsätter att jobba vidare med att utreda och ta fram förslag på nytt
förändrat lönesystem

Aktivitet: Här har inget arbete pågått under året.
Planen ligger dock kvar att besöka avdelningar och företag där man jobbat med att ta fram förslag
på nytt alternativt förändrat lönesystem.

Resultat Inget resultat att redovisa.
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2021 i backspegeln
Avtal 2021
Riksavtal och lokalavtal som gällt till och med 31 mars 2020 prolongerades
att gälla till och med den 31 oktober 2020 med anledning av Coronapandemin.

Avtalet som därefter förhandlades fram centralt 2020 var ett 29-månadersavtal för perioden
1 november 2020 – 31 mars 2023. Överenskommelsen omfattar avtalsperioden 2020–2023 varmed avses
avtalsåren 1 november 2020 – 31 mars 2022 samt 1 april 2022 – 31 mars 2023.

Avtalet är på 5,4 %, fördelat 3,0, och 2,4 % per avtalsår. I det ligger 0,3 % till deltidspension och 0,2 % till
avtalspension SAF-LO.

Avtalet för 2020 gäller för tiden 2020-11-01 till och med 2022-03-31.
Det innebär en generell löneökning på 399 kronor. Ett lokalt löneökningsutrymme enligt den centrala
uppgörelsen om 398 kronor att fördelas enligt lokala lönesättningsprinciper.
Därutöver fördelas 81 kronor lika till alla i form av uppräknade driftforms- och åretruntdriftstillägg.
Övriga tillägg har också räknats upp med 2,61 %.
Parterna konstaterade att lönespridningen i industrilönetrappan efter årets uppgörelse var 3,01 % för
skiftgående och 3,02 för dagtid. I vanlig ordning fick vi inget lokalt påslag.

Studieverksamheten
Avdelningens medlemmar och förtroendevalda har inte deltagit i några utbildningar
under 2021 på grund av att alla utbildningar ställts in på grund av pandemin.
Tomas Hjalmarsson har under året varit Gävle-Dala:s representant i ”Pappers
organisations och studiekommitté”, POSK. POSK har genomfört 1 möte 2021 där
man diskuterade organisations och studiefrågor för Pappers. Tomas har som en del av
uppdraget i POSK deltagit på två digitala Förbundsmöten varav ett var
Förbundsårsmötet. Tomas har deltagit på Gävle-Dala:s distriktsmöten som POSK-
representant och där det genomförs 3 distriktsmöten per år och dessa har det genomförts två möten digitalt
under våren och ett fysiskt under hösten 2021.

Information
Information till våra medlemmar har spridits genom Skyddsombuden, möten, affischering,
e-postutskick och framför allt genom våran hemsida och tidning Karskäringen. Med sina punktligt
utkommande åtta ordinarie nummer per år utgör den ryggraden i vårt informationsarbete.

Förhandlingar
2021 fortsatte en hel del koncernövergripande MBL-förhandlingar gällande organisationsförändring på central
nivå, som i vissa fall resulterat i lokala förhandlingar.

Därutöver har ca 25 MBL-info/förhandlingar genomförts, bland annat dispenser för övertid och 70-
timmarsregeln inför årsstoppet, tillsättande av nya gruppchefer vid Underhåll och EBH. Avdelning Teknik delas
upp och blir Underhåll och Anläggningsutveckling & Projekt,

Avdelning Fabriksplanering läggs ned som egen avdelning. EBH/Transport läggs under Kartongbruket och
Processlab under Miljö och Verksamhetsutveckling där det anställs en ny Avdelningschef.
Vi får en ny Kartongbrukschef, en Ledarskapscoach anställs, likaså en ny Sektionschef  vid PM5 och
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Processlab. Avslutningsvis organisationsförändring vid Underhåll, Massa och Kartongbruk som avslutades
innan årsskiftet.

I övrigt har under året elva ordinarie lokala förhandlingar och en avslutande löneförhandling ägt rum med
BillerudKorsnäs och sex månadsförhandlingar och en avslutande löneförhandling med Göranssons.

Tvister
Vi har under året haft tvisteförhandlingar gällande övertid och veckovilobrott.

Centrala förhandlingar
Vi har haft en central förhandling gällande brott mot lokalavtalet på grund av sent utskick av schemalagd
U-tid.

Samverkan och tvärfackligt arbete
BillerudKorsnäs Koncernstyrelse
Att delta i koncernstyrelsearbetet är viktigt och vår lagstadgade rätt till arbetstagarrepresentation.
I koncernstyrelsen deltar fyra arbetstagarledamöter, två från Pappers och två från PTK/L.
Frågor som behandlats i detta forum är bland annat skyddsfrågor, produktion, investeringsbeslut,
innovationsfrågor med mera.

Pappers Avd 3 har inte haft någon representant i koncernstyrelsen under 2021. Pappers har representerats
av Ordföranden Niklas Johansson från Karlsborg och Bo Knöös från Gruvön som två av fyra
arbetstagarrepresentanter. Övriga två arbetstagarrepresentanter är Ulrika Gustafsson PTK/L från Gävle
och Per Bertilsson PTK/L från Frövi.

Referensgruppen BillerudKorsnäs
Referensgruppen är ett forum för beslut och information till och från arbetstagarledamöterna i
Koncernstyrelsen. Referensgruppens uppgift är att förbereda och diskutera den gemensamma
verksamheten i Koncernstyrelsen. Gruppens möten planeras in i anslutning till styrelsemötena.
Totalt nio möten har genomförts under året.

Referensgruppen består av tre representanter från varje bruk och har under året fördelats på två från
Pappers och en från PTK/L.Vid årsmötet för Referensgruppen väljs det in representanter från varje enhet.
Avdelning 3 har under året representerats av Kjell Olsson och Peter Karlsson. Ersättare har varit Bo
Myrberg för Kjell Olsson (som ersattes av Per Olov Olsson under året) och Erik Kernehed som ersättare
för Peter Karlsson.

I Referensgruppen väljs ett arbetsutskott (AU), Koncernstyrelserepresentanter, representant i
Revisionsutskott och EWC-representanter enligt BillerudKorsnäs riktlinjer för Referensgruppen.
Referensgruppens AU består av en representant från alla bruk, fördelat tre från Pappers och två från PTK.
Under året har Pappers avdelning 3:s Ordförande Kjell Olsson varit Ledamot i AU som facklig
representant från Gävle bruk. AU:s uppgift är att förbereda och planera referensgruppens möten.
AU är även förhandlingsorgan i koncernövergripande frågor.

Under året har ett antal MBL-info/förhandlingar genomförts. Bland annat ny Fabriksdirektör vid Gävle
Bruk, organisationsförändringar inom HR, Wood Supply, Inköp, IT, Commercial, Technology, Supply
Chain och Customer Service.
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BillerudKorsnäs-EWC (European Work Council)
BillerudKorsnäs Europeiska företagsråd (EWC) har möten där fackliga representanter träffas och diskuterar
verksamheten i Sverige, Finland och England. I slutet av året avyttrades bruket vid Beetham i England.
Bo Myrberg från Pappers avd 3 har varit ersättare i BK-EWC. Två möten har genomförts under året.

Råden
Samverkansrådet som är vårt högsta råd har haft fyra rådsmöten under året.
Avdelningsråd har fungerat bra på de flesta avdelningarna.
Även Sektionsråden har fungerat bra på några områden, något sämre på andra,
bland annat på grund av uteblivna möten.

Vi och omvärlden
Pappers

Vi har under året fortsatt vårt samarbete med Förbundet vilket vi haft stor nytta av i alla sammanhang.
Samarbetet är väl etablerat sedan många år och utgör en naturlig del av vår verksamhet. Att ha kontinuerlig
kontakt med Förbundet är viktigt då vi ibland ställs inför besvärliga ärenden och behöver rådgivning.
Vi deltar regelbundet på Förbundsmöten, Distriktsmöten, konferenser och utbildningsverksamhet.

Avd.3:s Ungansvarig Emma Magnusson har ingått i Pappers projektgrupp för UNG 2022.
Bo Myrberg har ingått i Pappers lönenämnd.
Thomas Pettersson har varit valberedningens representant för Gävle-Daladistriktet.
Göran Larsson har varit ordinarie revisor i Förbundet, Dagens arbete och Pappers A-kassa.
Tomas Hjalmarsson har varit Gävle-Daladistriktets representant i Pappers Organisations- och Studie
Kommitté POSK

LO

För LO-distriktet Dalarna Gävleborg har under året Pappers avd 3 representerats av Emma Magnusson som
Ledamot LO-Facken Gävle-Älvkarleby, Ebba Andersson i Regionala ungdomskommittén, (RUK)
Thomas Pettersson som ersättare i styrelsen och Göran Larsson som Revisor.

Kjell Johansson har dessutom representerat Pappers avd. 3 som en av representantskapsledamöterna till
LO-distriktet i Dalarna Gävleborg.

Mediekontakter

Mediekontakterna har 2021 varit ganska sparsamma. Men då och då glimtar vi till i radio, TV, lokalpressen
och Dagens Arbete. Vår medverkan i massmedia utgör ett viktigt komplement till den information och
opinionsbildning som vi bedriver genom egna kanaler.
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Slutord
Ännu ett intensivt verksamhetsår att lägga till handlingarna. 2021 kommer vi minnas som ännu ett märkligt år.

Pandemin fortsatte i Sverige och omvärlden under större delen av 2021, men när människor
erbjöds och tog vaccin och sommaren kom blev det en förändring och man kunde släppa på
de flesta restriktioner. Förbundet och avdelningarnas verksamhet fick fortsätta bedriva mycket
av verksamheten i maklig takt fram till vändningen kom och i september började det öppnas upp
igen med fysiska aktiviteter.

Avdelning 3 har sedan många år en bred verksamhet med många inblandade i olika uppdrag.
Trots pandemin har vi under året haft flera av dem inblandade i olika aktiviteter.
Vi har haft bra kontakt med medlemmar, Ombud och Styrelsen, till stora delar genom möten som genomförts
digitalt. Det har genomförts Styrelsemöten, Ombudsträffar, Huvudskyddsombudsträffar, möten för Ung 3:an,
Försäkringsinformatörer, Studiekommittén och 3:ans Stödgrupp. Karskäringen har skapats trots att alla i
Redaktionen inte kunnat deltagit fysiskt. Avdelningen har även deltagit digitalt i Pappers Distrikts- och
Förbundsmöten.
Förutom det har de flesta lokala förhandlingar och MBL-förhandlingar genomförts digitalt under året.

Uppdragssamtal har genomförts med Styrelseledamöter, Huvudskyddsombud och dess ersättare.
Vi har fortsatt arbetet med att rekrytera flera unga Skyddsombud från olika avdelningar på fabriken.
Det känns bra inför den kompetensväxling avdelningen påbörjat.

Trivseln på Företaget BK, har under en längre tid påtalats. Därför lyfte vi frågan med Företaget i slutet av
2020 för att belysa vilka stora problemn vi ser med det här. Det var allt från bristande chefskap, arbetssätt,
bonusprogram, besparingsprogram med färre medarbetare på kollektivsidan till förhandlingsklimatet som inte
har varit tillfredsställande. Därefter påbörjades arbetet med trivselprojektet för att få till en bättre trivsel på
Företaget. Att vi fick en ny Fabrikschef har förbättrat samarbetet. Äntligen har vi en Chef som lyssnar på
Pappers och våra frågor. Att arbeta för bättre trivsel på Företaget tar tid men frukten av detta arbete har vi
börjat se under året och jobbet fortsätter under 2022.

Om vi tittar lite framåt så ser även 2022 ut att bli ett händelserikt år. Pandemin har tagit omtag och många har
drabbats av Covid-19. Det gör att restriktionerna kommer tillbaka vilket kommer att påverka vår fackliga
verksamhet. Men vi börjar bli vana och kan hantera det bra. Vi återgår med våra försiktighetsåtgärder och
genomför möten digitalt via Teams.

Vi har ett årsmöte där det ska väljas en Ordförande, Studieorganisatör, Ledamöter till styrelsen, Revisorer,
Valberedare och Ledamöter till andra viktiga uppdrag i avdelningen.

Något som många yngre ser framemot är Ung2022-eventet som är planerat att genomföras
i Stockholm i maj för alla unga födda -92 eller senare.

Förbundet kommer i sedvanlig ordning att genomföra en medlemsdialog inför kommande avtalskonferens och
avtalsrörelse som påbörjas i januari 2023.
I slutet av året genomför Pappers sin 26:e kongress i Uddevalla och avslutningsvis kommer ett
Skyddsombudsval att genomföras i slutet av 2022 för avdelning 3.
Utöver de här aktiviteterna kommer det att genomföras lokala reguljära, MBL och koncernövergripande
förhandlingar, Pappers Distrikts- och Förbundsmöten samt styrelsens verksamhetsplanering med mera.

Som ni ser kommer 2022 att bli ett händelserikt år, men utan er medlemmar, Skyddsombud, Förbundet och
personal skulle vi inte klara det här. Därför vill vi avslutningsvis tacka alla er och alla andra som ställt upp på
olika vis i uppdrag för avdelning 3:s verksamhet under året.
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Med dessa ord överlämnar vi verksamhetsberättelsen för 2021 till våra
uppdragsgivare, medlemmarna i Pappers avdelning 3.

Leif Mellin Peter Karlsson

Bo Myrberg Kjell Johansson

Tomas Hjalmarsson

      Kjell Olsson Mats Linander Erik Kernehed

Michael Wallin

Kassörens rapport
samt resultat- och balansräkning för
2021 finns för avdelningens medlemmar
att tillgå på 152:an.
Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga under årsmötet.
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Fördelning i olika lönegrader 31 december 2021 för kollektivanställda i Gävle

                 Grundgrader       Betalgrad

Totalt  Dagtid   2-skift       6-skift      Män     kvinnor

B10 26 12                 0                         14                 17                     11

B20 29  6 0                          23                16                       8

B30 25 7 1                          17                15                       8

B40 62  7                 2                          53                21                       7

B50                  181                  50               26                    105               36            7

B60                    36                  12                0                          24                24                       14

B70                    37                    4                7                          26                88                     12

B80  7 0         1 6                 38                     13

T10 65 33 4                      28                 35              11

T11  0 0 0                            0                  5                       0

T12                      0                    0                 0                            0                49                       0

T13 0  0 0                         0                  2              0

T20 50 21                4                           25                17                       1

T21  0 0 0                            0                  2                       0

T22 0                    0                 0                            0                54                       0

T23  0 0 0                            0                  1                       0

T24 0 0                  0                           0                  3                        0

Summa       518           152            45                  321           425                93
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Sociala Fonden - Gävlekommittén
Tillsammans med övriga fackorganisationer förfogade vi inför 2021 över 494 070 kronor.
Från kommittén har under år 2021 lämnats bidrag med 297 000 kronor.

Anställdas fonder

                                                   Driften i Karskärsverket var 366 dygn.

Tillverkningen var följande: 2021         2020         2019          2018 2017
Papper och kartong, ton          632 599    666 010      640 908       683 645       670 212

                                              61 000       57 918         60 619

Läkarvårdsfonden har under 2021 fortsatt att ersätta medlemmarna
för deras sjukkostnader och sjukresor.

Föreståndare och Kassör är Kjell Johansson.

Läkarvårdsfondens ekonomiska ställning är tillfredsställande.

Läkarvårdsfonden
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Studieverksamheten
I Studiekommittén har under studieåret 2021 ingått:
Tomas Hjalmarsson Studieorganisatör
Kjell Johansson Massabruket, Fiber
Mattias Melin Massabruket, Lut & Kraft
Jan Valkeinen Pappersbruket, Rullmaskin 4-5
Sandra Johansson Utlastningen
Studiekommittén har träffats tre (3) gånger under verksamhetsåret.

Det är inte annat än man kan bli lite less ibland. Pandemi, pandemi, pandemi. Inte har det varit så fasligt roligt
med allt pandemitjafs. Men man får ändå vara glad och tacksam för att man inte blivit smittad. Men så släppte
det och restriktionerna försvann, lite för snabbt tyckte jag. Därefter visade sig att det var lite snabbt så smittan
kom tillbaka och så även restriktionerna. Attans och dubbelattans vad trist men det var bara att gill läget ännu
en gång och fortsätta att vara så försiktig man kan trots dubbelvaccinering.

Vad är det då som har hänt under 2021?
Studieverksamheten har liksom gått på sparlåga. Förbundet ställde in i princip allt gällande studier och
studiearbetet. Det fick även lokala följdverkningar. Vi har inte heller varit så aktiva på hemmaplan.
Nu hade vi ett möte i Studiekommittén den 2 december som vi nog kan kalla ett uppstartsmöte.
Det gick inte igång med en smäll men vi rullar lite i sakta mak där en uppgradering av vår medlemsutbildning
kommer att vara en prioriterad fråga. Nu kommer det arbetet påbörjas under 2022 så mer om detta i nästa
årsberättelse.

Tomas Hjalmarsson har under 2021 ingått i Pappers studie & organisationskommitté (POSK).
POSK träffades en gång i början på 2021 men sedan stoppades all verksamhet i POSK, alla utbildningar och
utbildnings och organisationsrelaterade träffar sköts på framtiden. Nu under hösten då smittan sjunkit så
genomförde Förbundet tre utbildningar en vardera av Förbundskurs, Lag & Avtal och Pappersmiljökurs,
alla på Runö. Man kan sålunda konstatera att det har varit ett ganska händelsefattigt år igen gällande
organisation och utbildningsfrågor i Pappers. Jag tycker åter igen att det har känts otroligt tråkigt under året
förutom hösten men pandemin slog till igen och är fortfarande på riktigt så det är bara att gilla läget och vänta
ut tills det släpper än en gång och då vi sakta därefter kan återgå till att bedriva verksamhet igen och börja leva
som vanligt men kanske lite försiktigare än vi gjorde innan allt elände började.

Vi har trots allt hänt lite grann. Studiekommittén har träffats och tittat på hur vi kan förbättra vår
medlemsutbildning efter ett beslut som tog av styrelsen. Det har till min stora glädje valt några nykläckta
Skyddsombud och dessa behöver såklart hjälp så fort det går att komma igång. Tillsvidare får vår vi och de
nya Skyddsombuden luta oss mot våra mer erfarna Ombud vilket hittills gått bra.

Övrigt
Jag vill passa på att tacka alla medlemmar i Studiekommittén för att bra arbete
under 2021.

Med detta överlämnar jag verksamhetsberättelsen på studieområdet 2021 till
alla våra uppdragsgivare, medlemmarna i Pappers avdelning 3.

Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör.
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Översikt över studieverksamheten 2021
UTBILDNING                                  ARRANGÖR  TIMMAR DELTAGARE

BAM (Bättre ArbetsMiljö), dag 1/3  BillerudKorsnäs   8                  7
Försäkringsansvariga                       LO-Folksam   3                  3
Försäkringsrådgivare,
digital vidareutbildning                      Avtalat   3                  6
Lag & Avtal                                        Pappers                     32                  1
Om Facket                                          LO                            16                  3
Om Samhället                                     LO                            16 1
Pappers Förbundskurs                       Pappers                    32                  1
Papperstrean Ung, ungdomsträff      Pappers avd 3   8                18

Summa timmar/deltagare                            118               40

          Ekonomiska bidrag 2021

Lillhagsbadet   4 000 kronor
Familjeslanten   7 000 kronor
PRO Bomhus        4 500 kronor
Norrsundets arb.museum  4 000 kronor
Olof Palmes minnesfond   5 000 kronor
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   Rapport från arbetsmiljöverksamheten 2021
Under sommaren sjunker antalet smittade i Covid 19 i Sverige och så även i Region Gävleborg.
Avd 3 återgår då till att lägga möten och träffar fysiskt igen efter att haft de flesta via Teams.
Vårens stora ombudsträffar låg dock så till att dessa genomfördes digitalt med ett bra resultat.
Där fick vi digitalt besök av Helena Solum från Familjens jurist, Pierre Aggarwal från BK och Lars Wåhlstedt
från Pappers. Dagen avlutades med en filmad föreläsning ”Drömmen om piketen på Norrmalmspolisen”
av den före detta polisen Mikael Lund.

Höstens motsvarighet gick dock av stapeln som fysisk träff på hotell Scandic Väst. Där vi utöver ordinarie
uppgifter fick besök av Kela Dahlén från Suicide Zero som föreläste om det stora antalet självmord som
genomförs i vårat land samt hur du som medmänniska kan se tidiga tecken på detta.
Den ökade spridningen av Covid 19 gör också att den lokala stabsgruppen åter igen aktiverats under
december. Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten innebär bland annat att många återigen
kommer att arbeta från hemmet.

Årets revisionsstopp genomfördes återigen coronaanpassat.

Som jag nämnt tidigare har vi under året fått en ny fabriksdirektör och dessutom en ny avdelningschef vid
namn Evelina O’Nils på kartongbruket. Även hon kommer från Iggesund där hon var sektionschef på en av
Pappersmaskinerna.

Under året har även:

Ø Organisationsförändring förhandlats.

Ø Steering team safety avslutats.

Ø Krav på skyddsglasögon på industriområdet införts.

Ø BAM utbildningarna har startat upp under året först digitalt och sedan fysiskt.

Ø Ny OHS chef i koncernen blev Anna Lindqvist som arbetar från Gruvön

Ø Samtliga Referensgruppsmöten och AHSO möten i koncernen har varit digitala.

Ø Under året har Peter deltagit i nystartade AHSO träffarna i distriktet.

Ø Lokala Samverkansavtalet har uppdaterats.

Ø Antalet Skyddsombud är relativt stabilt över året.

Avslutningsvis vill vi tacka er alla för ytterligare ett år med väldigt
bra arbetsinsatser.

Med vänliga hälsningar Peter och Erik.
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                  RAPPORT FRÅN LOKALA
HUVUDSKYDDSOMBUDSVERKSAMHETEN

Huvudskyddsombudsträffar 2021
Under det gångna året har vi genomfört 4 träffar i gruppen Huvudskyddsombud och ersättare.
I gruppen ingår Ombud från BillerudKorsnäs, Göranssons Åkeri och Swedpaper. Under 2021 har även
Huvudskyddsombuden från Ledarna och Unionen på BK varit inbjudna till dessa träffar.
Sammankallande har varit Peter Karlsson.  Peter eller Erik Kernehed har stått för genomförandet med
stöd av Kjell Olsson och Peo Olsson. Dessa möten bygger på avdelningsrapporter och diskussionerna är
många under ett möte.

Avdelningsrapporterna är sedan en tid skriftliga och skickas in till träffen i förväg.
På grund av rådande pandemi som härjade under 2021 har träffarna under del av
året varit  digitala för att sedan bli till fysiska. Nu såhär strax efter årsskiftet till
2022 ser det dock ut som om dessa kan bli digitala igen.
Vi får se hur pandemin utvecklar sig under året.

Ytterligare ett år har nu passerat tillsammans med gruppen av Skyddsombud som
i vanlig ordning utfört ett mycket bra jobb.
Tack alla för ett mycket bra jobb under året.

Ø Kommittéverksamhet
Ø Referensgruppen Solna
Ø Koncernövergripande AHSO
Ø Samverkansrådet
Ø Förhandlingskommittén
Ø Avdelningsrapporter från verksamheten

Rapportpunkter under året har varit:

Vi har också under året haft ett antal inbjudna föreläsare i olika ämnen som till exempel
Niklas Berglund:           Riskbedömningar
Ann Kristin Englund:     Arbetstillstånd/samordning
Pierre Aggarwal:           Fabrikschef
Lize och Per från AFA:  Avtalsförsäkringar

Med vänlig hälsning Peter och Erik

Peter Karlsson

Erik Kernehed
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Viktiga händelser 2021

    Ola Carlson, Michael Wallin,Per Tollin
              Kjell Johansson, Mikael Persson

      Redaktör Kjell Johansson

Redaktionen består  av fem medlemmar.
Ola Carlson, Michael Wallin,  Kjell Johansson
Per Thollin och Mikael Persson. Under hösten
började Johanna Hansson Pierre att delta i redaktionen.

Vi kom ut för 38 året i rad med 8 nummer och upplagan är nu 500 exemplar.
Karskäringen är nu helt i färg och vi trycker den själva på 152:an. Kjell Johansson
delar ut tidningen på fabriken och vi fortsätter att skicka den med snigelpost till ett
antal utvalda prenumeranter. Tidningen finns även på Pappers hemsida, vår egen
hemsida och på BillerudKorsnäs intranät.

Några artiklar som fanns med i år var Ombudsträffar, löner och förhandlingar,
Flemton, arbetsmiljö, studier, en massa bildreportage, tävlingar och intervjuer med
spännande personer med mera. Vi ser fram emot nästa år och hoppas att flera vill
läsa tidningen samt att redaktionen kan fortsätta med att ta fram nytt spännande
material. Där vi förhoppningsvis kan locka er till att fortsätta tycka att Karskäringen
är er bästa informationskälla på Företaget.

Vi bugar och tackar alla medarbetare, tyckare, läsare, expeditionspersonal
och alla andra för ett gott samarbete under året som varit.

Verksamheten fortsatte bedrivas på ett bra vis trots Covid-19.

Avd 3:s årsmöte genomfördes för första gången i historien digitalt via Teams i mars.

Styrelsemöten, Ombudsträffar och Förbundets möten genomförs digitalt.

LAS-uppgörelsen avgörs av två LO-Förbund.

Pierre Aggarwal anställs som ny Fabriksdirektör vid Gävle bruk.

Fysiska möten återupptas i början av september.

Diskussioner om Gruppsamordnare på kollektivsidan påbörjas.

Bruken vid Ortviken och Kvarnsveden läggs ned.

Magdalena Andersson (S) väljs som Sveriges första kvinnliga Statsminister.
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Papperstrean Ung

Ungansvarig EmmaMagnusson

  

Mitt första år som Ungansvarig har swishat förbi och har varit väldigt lärorikt.
Vi har haft möten kontinuerligt under hela året och byggt en bra relation.
Den första förändringen jag gjorde var att höja åldersgränsen från 30 till 35.

Tyvärr har vi inte kunnat göra så mycket uppsökeri som vi önskat men vi har fått till ett par tillfällen när de
restriktionerna släppte lite på Bruket för att sedan återgå. De tillfällerna var givande med många bra
samtal och några nya medlemmar.

Även detta året blev Prideparaden digital så det uppmärksammade vi i Papperstrean Ung genom att vi
fick ”BillerudKorsnäs-Pride-tröjor” och bar dom. Mångfald och jämlikhet är frågor vi tycker är väldigt
viktiga. Det är ett ställningstagande i frågan att bara bära regnbågens färger. Sen gjorde vi ett inlägg på
sociala medier som jag fick bra spridning på.

Under året har Ungansvarig Emma Magnusson deltagit på Förbundskursen och Joel Ross, Simon
Walldén och Ebba Andersson har gått utbildning ”Om Facket”. Utöver de har Ebba Andersson
genomgått påbyggnadsutbildningen ”Om Samhället”.

Ebba har blivit invald i RUK:en (Regionala Ungdomskommittén) och deltagit på LO:s distriktsmöten.
Emma blev tillfrågad att vara med i projektgruppen för UNG2022. Projektgruppen hade planerat en
Ambassadörsträff i januari som tyvärr blir framflyttad på grund av ökad smittspridning.

I oktober fick vi äntligen genomföra den årliga Ungträffen som uteblev året innan. I år var det
rekordmånga deltagare och vi fick bra kritik. Det blev en riktigt lyckad dag tyckte vi alla i Ungkommittén.

Nu ser vi fram emot 2022 och då hoppas vi engagera fler unga och värva ännu flera medlemmar. I maj
hoppas vi kunna genomföra UNG2022.

Där kan Du nå vem Du vill inom Papperstrean!
....även från billerudkorsnäsNet

papperstrean@telia.com

och
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   Läkarvårdsfonden
    Styrelsen
       Har under året haft ett protokollfört sammanträde.
       Föreståndaren/ kassören Kjell Johansson deltar alltid på styrelsemötena.
        Löpande frågor mellan styrelsemötena har handlagts av Ordförande,
       Ledamot från Unionen och Föreståndaren.

       Pappers avdelning 3 representerades i styrelsen av Ordförande Michael Wallin,
       Ledamot Bo Myrberg och styrelseersättare Jan-Åke Öst.
       Ordinarie Revisor Mats Linander och ersättare Göran Larsson.

     Årsmötet
        Ägde rum den 27 april på Visitors-center.  Ordförande för årsmötet var Kjell Olsson från Pappers.

   Övrigt under året:

1.De åtgärder som vidtogs under 2021 gjorde att
    vi fick ett överskott i räkenskaperna.

2.Mot bakgrund av resultatet söktes inte något bidrag från Sociala Fonden år 2021.

3.Öppettiderna har varit oförändrade under året  torsdagar kl. 13.30 - 17.00.
    Semesterstängt enligt tidigare beslut i juli månad.
    Tyvärr så är inte alltid expeditionen bemannad då Kjell jobbar skift.
     Dom gångerna har det varit besvärligt för icke betalande medlemmar
     att komma in genom ytterdörren då den är låst av säkerhetsskäl.

4.Antalet betalande helårsmedlemmar fortsätter att minska och 2021
    var inget undantag. Sedan 2000 har medlemsantalet mer än halverats.

5.Tyvärr måste vi konstatera att intresset för medlemskap i
    Läkarvårdsfonden är lågt hos nyanställda medarbetare.
    Att komma tillrätta med detta har varit en prioriterad arbetsuppgift
    i styrelsen under de senaste åren.

Pappers och de övriga Facken har valt att låta informationen om
    Läkarvårdsfonden ingå som en naturlig del i den Fackliga informationen.

6. Telefonen som fanns på expeditionen sades upp då få medlemmar hörde av sig på den.
 I stället så kan man höra av sig till Föreståndare Kjell på telefon 070 753 02 70.

Läkarvårdsfondens Föreståndare Kjell Johansson



-Verksamhetsberättelse 2021                                                sidan 21

Papperstreans
försäkringsansvariga
Leif och Blomman

Kontakta gärna en av våra informatörer om du har frågor, eventuellt boka ett möte.

Leif Mellin B-skift 026-497 94 42 Pm2 Skiftorg, Mek. och Automation.
Anders Blom B-skift 0705496792 Pm4/5, Ebh, Skiftorg, Mek. och Automation.
Peter Karlsson AHSO 0707952637

 Försäkringsinformatörer

    Leif Mellin Anders Blom

Vi har under året varit sex försäkringsinformatörer på fabriken,
Leif Mellin Swedpaper, Anders Blom Kartongbruket, Peter Karlsson AHSO,
Fredrik Magnusson Lut/kraft och sedan har vi Tarja på Pappersexpeditionen.
Kalevi Ränttilä Mek., Lars Högfors Lut/kraft har gått i pension och vi har fått en ny

                               Försäkringsinformatör och det är Glenn Norberg på Utlastningen.

Lite som har hänt under året
Vi har informerat på HSO träffarna, Ombudsträffarna, Styrelsemöten och vi har varit ut på Massabruket,
Kartongbruket samt Produktionsservice på deras skiftlagsträffar och informerat om våra försäkringar,
några har vi haft via Teams.

Under 2021 när Pandemin kom passade Folksam på att ändra sin verksamhet angående rådgivningarna
som vi bokade in på plats på 152:an. Dom övergick till digital rådgivning på distans och kommer
fortsättningsvis att vara så, man kommer att göra dessa via teams och det kommer då att vara mer
kundanpassade då man kan boka in en kvällsrådgivning till kl.20 på kvällen. Man har även stängt kontoret
i Gävle, dom digitala rådgivningarna sköts ifrån Sundsvall. Men vi har fortfarande kvar vår kontakt med
Camilla från Folksam. Samt att vi fått utbildning av LO och Folksam angående förändringar
i Avtalsförsäkringar, medlemsförsäkringar med mera (även det via Teams på distans).
Vi har även haft en fysisk utbildning av Avtalat om hur den portalen fungerar för oss som är
administratörer.

Vi hjälper dagligen medlemmar med att få ut de ersättningar som man har rätt till. Vi har träffat på
medlemmar efter det att vi har besökt deras skiftlagsträffar som kommer fram och tackar att dom har fått
ut ersättning som dom inte visste om att dom hade rätt till.
Vi ser en kraftig ökning angående frågor som gäller Pension, Lifeplan och Löneväxling. Vilket har kommit
under 2018 där många av våra medarbetare behöver hjälp att komma igång.
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Skiftschemakommittén/Rådet

Michael Wallin.

Skiftschemakommittén/ Michael Wallin.

Pappers3:ans stödgrupp

Då var ännu ett skiftschemaår till ända. Skiftschemakommittén/Rådet har
haft ett antal sammankomster under året.
Vi har korrekturläst 6-skiftsschemat, 2-skiftsschemat
och Lokschemat för år 2022-2023.

Skiftschemakommitténs sammansättning har under året varit:
Lars Prim, Jan Valkeinen, Ulf Carendi, Thomas Åkerblom, Lars
Koivumäki och Michael Wallin (Sammankallande).

När vi varit Skiftschemaråd har från Företaget Annika Deutsch, Robin
Lindqvist och från Ledarna Stig Östlund samt skiftschemagurun Janne
Hollsten deltagit.

ANDERS BLOM   KJELL OLSSON   LEIF MELLIN
MICHAEL WALLIN  JOHAN WIKSTRÖM  EMMA MAGNUSSON

Så kan vi lägga ytterligare ett år till handlingarna.
Kommittén har haft 6 möten under året.

2021 har varit ett ganska normalt år för denna kommitté med ärenden av olika slag.
Gruppen har stöttat medlemmar i alla typer av fackligt sociala frågor, som rehabiliteringsärenden,
alkoholärenden, ekonomiska ärenden, kränkande särbehandling.
Även sådana ärenden som skilsmässa, dödsfall i familjen med mera.
Gruppen har fått en till medlem och det är Emma Magnusson.

Vi har försökt få till ett möte med Previa efter omorganisationen, (digitalt men ej lyckats)
Försäkringskassan har vi haft ett digitalt-möte med där lite olika frågor togs upp.
Även ett möte med Erika Larsson på Familjeslanten.  Vi har dessutom fått besök av Stickan och
Blåklockan.

Sammankallande och försäkringsansvarige har inte varit ut och informerat på Teamträffar (Pandemin).

Vidare har kommittén haft bra stöd av vårt nätverk utanför grindarna bl.a. förbundet i Stockholm, Core
behandling, Gävle Kommuns Anhörigstöd, Stickan, Försäkringskassan, Kris, Samtalsakuten,
Företagsprästen och Familjeslanten.



-Verksamhetsberättelse 2021                                                sidan 23

Pappersmaskin 4-5
Alla skyddsronder har genomförts enligt plan under året.

Ronderande Skyddsombud under höststoppet som vanligt.

Fyra Skyddsombud på PM4.

Fem Skyddsombud på PM5.  Patrik Petterson på A-skiftet är senaste tillskottet!

Vi har genomfört fyra Sektionsråd samt fyra  Kartongbruksråd och tre Skyddsgruppsträffar samt fyra
Produktgruppsmöten under 2021.

Rapporteringen i PIA har fortsatt varit bra.

PM 4  291 riskobservationer, 41 tillbud, 27 olycksfall ,varav 3 med sjukskrivning.
PM 5  362 riskobservationer, 62 tillbud, 31 olycksfall, varav 4 med sjukskrivning.

Arbetet med säkerhetspelaren har lagts ned under året.

Vi har fått en ny Kartongbrukschef  Evelina O´Nils samt att en ny Sektionschef Anna Schärman har
rekryterats. Tyvärr så har vi tappat Teknikern Tomas Midendal i våtändan PM5,  rekrytering pågår.

Ännu en omorganisation har genomförts under året.
Den befattningen i torrändan en Operatör/skift som togs bort på PM5 ska nu återinföras vilket är mycket
glädjande då det inte fungerat som det var tänkt med förra omorganisationen! Nu kan vi börja utbilda
Operatörer igen då behovet är mycket STORT!

Införande av Samordnare på skift kommer att provas på Kartongbruket under 2022 som ett led av att få
medarbetare mer involverade och få ökat engagemang i sitt egna arbete för att på så sätt öka trivseln
bland personalen.

Ombuden PM4-5

Rapporter från ombudsgrupperna
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Team Lut o Kraft
Dags att summera år 2021 och arbetsmiljöarbetet för
Skyddsombuden. Även 2021 blev ett annorlunda år
på grund av Covid-19. Verksamheten med
skyddsronder har fungerat, men vi har fått ha en del
skyddsombudsmöten och skyddsgruppsmöten via
Teams. Mot slutet av året de sista
skyddsombudsmötena har vi kunnat ha på 152’an.

Under fabriksstoppet hade vi Håkan Bertilsson som
Ronderande Skyddsombud ute i våra processlokaler,
likt tidigare år så fick han påminna om
skyddsglasögon och heltäckande klädsel.
För övrigt så gick fabriksstoppet bra.

En utbildning som vi kör lokalt i egen regi på
avdelningen och som vi kallar för Lokal-BAM,
Bättre ArbetsMiljö, har varit 3 tillfällen och
utbildningen hålls utav Skyddsombuden PEO och
Håkan Bertilsson. Under utbildningen går vi igenom
avdelningarnas risker och de olika kemikalier som vi
använder i våra processer, bryt och låsregler,
förhållningsregler och allmänt vad som är viktigt att
tänka på om man arbetar, besöker eller passerar Lut
och Kraft avdelningen. Utbildningen är till för alla
inom fabrikens område och är man intresserad av att
delta, så kan man prata med sin gruppchef.

Skyddsronder och
skyddsgruppsmöten har
varit planerade med datum,
samt vilka personer som är
kallade att gå.
På skyddstavlan i K2 har
man kunnat se när och vilka

som har ronderat tillsammans med företrädare från
företaget. Under 2021 så var det tänkt att involvera
driftpersonalen, men detta har uteblivit på grund av
pandemin.

PIA rapportering under 2021 blev 625 händelser på
hela avdelningen. Av dessa händelser är det 18
olyckor med och utan sjukskrivning. Vilket är mycket
bättre än förra årets statistik. I somras hade vi en
allvarlig olycka på Lut och Kraft, Då en Entreprenör
skadade sig allvarligt under en högtryckspolning på
vårt Hartskokeri. Personen fick sjukhusvård under
lång tid. Idag är personen helt återställd.

PIA rapporteringen minskade under 2021, det är
fortfarande rapporter som kommer in med personal
från andra avdelningar, där vi får en svårighet att följa
upp utredningen och resultatet av en PIA-rapport,
trots att den sker på vår avdelning. Detta eftersom
det är en händelseansvarig och ett skyddsombud från
en annan avdelning, som blir ansvariga för att det
utreds och följs upp.
PIA-ärenden som går över och in på 2022, är bland
annat rusningar ifrån Sodapannor,
minbemanningsproblemen på skiftlagen och vår
radiokommunikation.

Rivningen av ”Ingenmansland” har även fortsatt under
2021 och nu har man rivit bort gamla Turbinhuset

bakom före detta
KEAB och
Hyllsmagasinet,
Gamla Engströms
samt gamla
Massaberedningen.

 Under 2022 ska man fortsätta  att riva ner gamla
fallfärdiga byggnader i detta område, gamla
Sodahuset, Batchkokeri och Blekeri 3 med flera.

På Kaustiken har man byggt om
Mesa inkörningen. Så att
hanteringen blivit bättre för
Transport och Operatörer där
utrustningen blivit helt utbytt. I
framtiden kommer man att bygga
om ytterligare så att det går tippa
med lastbil och flak direkt ner i en
markficka.

På vattenreningen har
man byggt en
ny Svavelsyracistern
och en lossningsplats
med instrumentering
där klartecken från
operatör måste ske.

Cisternen ska fyllas från lastbil vid lossningsstationen
till vattenreningen, detta gör att man slipper den
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manuella hanteringen med cipax som man fyllt och
haft till Kiselsyrablandningen.

Översvämningarna som vi hade i stan påverkade ju
även oss med väldigt dålig vattenkvalitet som följd
och man tvingades stoppa fabriken under flera dygn.
Projekt pågår nu med att se över vår
tillgång till vattenförsörjning och tekniken för att rena
detta. Den mobila reningsutrustningen för VTA-
vattnet som kördes upp från Tyskland står
fortfarande kvar ett tag till, troligtvis över perioden
när all snö har smällt undan.

Vi har fortfarande en plats till över om man skulle
vilja bli skyddsombud på luten, fråga någon av oss
om ni funderar på något eller vill väljas in. Till hösten
2022 är det dags för att välja skyddsombud och då
hoppas vi på att fler vill ställa upp och väljas in eller
välja om oss som är det idag.

Under 2021 fick vi in flera nyanställda till
avdelningen, efter pensioneringar och operatörer som
valt att sluta. Bland dessa rekryteringar finns även
vikariat för långtidssjukskrivningar.

Skyddsombuden på Lut och Kraft.

Efterbehandlingen/Packningen
Året 2021 EBH

Året som gått har naturligtvis som överallt annars, präglats av pandemin orsakat av(som vanligt) ett
kinesiskt virus. Ändå har vår verksamhet tuffat på enligt gängse rutiner. Vi har genomfört skyddsronder
enligt plan och gjort Grovriskanalyser.

Det vi främst har drabbats av (både Packning och Utlastning) är den nya Packningslinje fem.
Den har varit källa till stor irritation, gränsande till frustration för både truckförare och framförallt
packningspersonal.

En Packare som gått i pension samtalar med en tidigare arbetskamrat, följande sägs:
- jag har hört att ni fått en ny utomordentlig packningslinje.
- Svaret som följer: Den är allt, utom ordentlig.

Ombudsgruppen EBH.
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Fiberproduktion 2020

Året 2021 har i likhet med föregående år varit ett
turbulent år i Coronans tecken. Under årets första
hälft så har vi fortsatt med att hålla möten/utbildningar
digitalt. Läget lättade dock upp under våren/
sommaren, restriktionerna togs bort och vi kunde åter
träffas igen. Allt såg bra ut, men under årets senare
del fick vi återgå till restriktioner och digitala träffar
igen. Man kan sammanfatta året som ett med både
upp och nedgångar, men det känns ändå hoppfullt för
framtiden och vi får hoppas vi snart kan lägga detta
bakom oss.

Skyddsarbetet på Fiber har rullat på bra, vi har
genomfört de skyddsronder som vi ska genomföra
och deltagandet har varit bra på dessa.
Vi har dock haft en del väldigt allvarliga händelser
under året.
Explosionen på Fiberlinje 3 är en händelse som
knappast har gått någon förbi, men det som inträffade
var att explosiva gaser orsakade att ett flertal
ångledningar flög i luften och orsakade stor skada på
byggnad och utrustning.
Tack och lov så skadade sig ingen allvarligt fysiskt
under explosionen, men händelsen har satt sina spår i
folks medvetande och det kommer ta väldigt lång tid
innan allt känns riktigt bra igen.

Denna händelse följdes av en längre tids grundlig
utredning och orsaken kartlades så gott det gick.
Nu har en hel del förebyggande åtgärder genomförts,
och ett flertal förbättrande åtgärder är planerade för
att se till att detta inte ska kunna hända igen.

Antal riskobservationer/tillbud/olycksfall för 2021
ser ut som följande:

Riskobservationer: 463 stycken

Tillbud: 81stycken

Olycksfall (nollskada): 37 stycken

Olycksfall med sjukskrivning: 2 stycken

Jämfört med föregående år så var 2021 ett ”bra år”
ur säkerhetssynpunkt. Olycksfallen är färre och
jämför man olycksfall med sjukfrånvaro så gick vi
från 8 under 2020 till 2 under 2021.
Man kan se att framförallt olycksfall där man fått
farligt media i ansiktet har sjunkit under året,
detta beror säkert till stor del på att vi i början av
året infört krav på skyddsglasögon inne på
Industriområdet.

Det är dock ändå 37 för många som gjort sig illa på
jobbet och det har varit allt för många ”nära ögat”
händelser där slumpen gjort att ingen varit på fel plats
när något har inträffat.

Så nu under 2022 får vi kavla upp ärmarna och
hugga tag i de arbetsmiljöproblem vi står inför och se
till att 2022 blir det bästa året någonsin.

Skyddsombuden Fiber
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QC (Kartonglab, Fiberlab)
Under året har vi haft fyra råd både på Teams och vanliga möten. Vi har haft fyra ordinarie skyddsronder
och genomgången av mätarkontroll Fiber är klar.

Vi har börjat med riskbedömning mätarkontroll PM 4-5.

En medarbetare har varit långtidssjukskriven 3 månader på Fiberlab/arkivet och en person har arbetstränat
på Kartonglab.

Två medarbetare har fått högre lönegrad under året.

Vi har använt trivselpengen till att gå ut och äta.

Tre medarbetare går i pension under 2023 och två ersättare började under hösten
och en börjar 5/1-23.

Bra att det gick att få ersättarna så tidigt så de hinner lära sig ordentligt.

Renseri och Sållhus 2021
Vi har haft skyddsronder enligt plan. Beroende på Covid 19 så
har antal närvande varierat samt att skyddsgruppen har träffats via
Teams beronde på Covidläget. Lika så med Ombudsträffarna.

En medarbetare fick barn för tidigt i somras och blev hemma året
ut. Länge ersattes frånvaron med U-tid och övertid innan en
vikarie kom i början av november.

Under höststoppet gjordes en del byten av skruvar, tråg och
blåsmaskiner i Sållhuset.
I renseriet svetsade man i plåtar inuti trumman som förstärkning.
Dåligt med ronderande Ombud under stoppet.

Sjukfrånvaron på grund av Covid 19 har varit relativt låg jämfört med på andra ställen.

Det ligger en del flis på vedplanen mot Sågen. Stora lager med ved och flis.

Stackläggarskruven på björken gick av under drift och fick bytas.

Nicole Bäckström

Ombuden KLAB/FLAB.
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Medlemsutveckling

Vid årets början var antalet aktiva medlemmar 622
inklusive arbetslösa, tjänstlediga, annat område och
studerande. Vid årets slut var siffran 634.
Antal Förbundspensionärer var vid årets början 282
och vid årets slut 287.

Personal
På Pappers expedition arbetar Tarja Rautiainen med
administration som bland annat omfattar
medlemsredovisning, försäkringsfrågor samt service
till styrelse, förtroendevalda, kommittéer och alla
medlemmar som behöver hjälp.

Styrelsen vill framföra ett stort TACK
för gott samarbete och vi hoppas på en god
fortsättning under kommande verksamhetsår.

Expedition
Vår expedition är på övervåningen på 152:an där
vi trivs bra. Sociala Fonden finns på nedervåningen.
Samarbetet med Unionen, Ledarna och Sociala
Fonden är lättare nu då vi delar lokaler.

Verksamhetsberättelsen har
sammanställts av Kjell Johansson


