
 
 
Hej på er! 
 
Ni kanske undrar vad som händer i förhandlingarna om företagets förslag på förändringar? 
Jag har haft en del att göra så det har inta funnits så mycket tid till information utöver det som vi har 
haft möten om. Det har heller inte varit något ”direkt” att informera om. 
 
Men så här är det.  
I måndags fick vi ju information om företagets förslag, samtidigt fick vi med oss en pärm som innehöll 
information hur förändringarna skulle utföras och företagets konsekvensbeskrivning och 
riskbedömningar.  
Under veckan har vi suttit i div. konstellationer för att om möjligt få ett grepp om vad det är de menar. I 
dag, fredag, har vi tillsammans med de övriga facken och företaget haft ytterliggare en sittning, där vi 
hade möjlighet att få ställa frågor.  
 
Avdelningen har efter kontakter med olika aktörer tagit beslut på att utnyttja rätten till att anlita en 
Arbetstagarkonsult enl. Samverkansavtalet. 
Efter att fört en diskussion med de övriga bruksfacken framförde vi i dag ett gemensamt 
ställningstagande om kravet. I det här fallet är det inte bara Pappers som ”obstruerar”!  
Vi inser alla att det behövs, och är bra inför framtiden, om det kommer någon opartisk aktör och 
belyser konsekvensen av förändringarna. Det är inte bara företaget som ska överleva, de som ska 
arbeta vidare här ska också göra det!  
 
Vad händer nu? 
På tisdag kommer en Arbetstagarkonsult till Skoghall för att träffa de fackliga organisationerna. Det är 
de fackliga organisationerna som är Konsultens uppdragsgivare. 
Vi kommer gemensamt att se över de delar som vi anser vi vill ha belysta. Underlaget som konsulten 
får fram ska vara ett stöd för de fortsatta förhandlingarna. 
Vi vill poängtera att Konsultens arbete sker fullt förutsättningslöst. Resultatet av arbetet kan ur vår 
synvinkel vara ”negativt”, men vi får ändå en opartisk bedömning av förändringarna. Det ger både oss 
fackliga förhandlare stöd samtidigt som vi tar ansvar för vår roll som förtroendevald.    
 
I.o.m. det här beslutet kommer troligtvis förhandlingarna att försenas, jag hoppas att ni har förståelse 
för detta. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Avdelningsstyrelsen/Peter Ö 
 


