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Hej!

Det surras en del om Rikskortet i fabriken. Jag skrev ett inlägg om detta i 36:ans 
facebook grupp den 24 november, nedan kan ni läsa vad jag skrev då.

”I förhandlingen gällande harmonisering av anställningsvillkor som genomfördes 
i våras så var rikskortet en del.

Företaget hade redan från början kopplat rikskortet till att de skulle få sänka 
komptaket från 120 till 80 timmar som vi har i vårt Lokalavtal. Efter samtal med 
medlemmar under rundvandring på fabriken och ett medlemsmöte så var det ett 
övervägande nej till sänkt komptak. Vi hade även andra krav på företaget för att 
de skulle få sänka komptaket, detta kan ni läsa mer om i infobrevet från juli 2022 
som finns på vår hemsida och längre ner i flödet.

Företaget var inte alls intresserad av vårt motkrav och därmed blev det inget 
med rikskortet.

Viktigt för er att veta är att det inte blir någon förändring för kollektivet för  
dagens lunch på Lysåsen, subventioneringen är alltså kvar!!

Ni kan fortfarande dra ert kort för lunch på Lysåsen!

Sedan vill jag påminna er om att medlemsmöten är till för att ni ska få information 
och framför allt att ni kan vara med och påverka den riktning vår avdelning ska ha.

Vi har under 1 års tid informerat via infobrev och det kommer vi fortsätta med 
men bästa sättet att få information och vara med och påverka är att delta på 
medlemsmöten.”

Ett tillägg till den texten jag skrev då är att företaget närsomhelst kan välja att 
ge kollektivet på Skoghalls Bruk Rikskortet, det är företaget som kräver att vi ska 
ge något tillbaka. 

Vi har reglerat i vårt Lokalavtal om subventionering av dagens lunch, därför kan 
varken Pappers avd 36 eller företaget ensidigt säga upp den skrivningen, stämpel-
kortet kan alltså fortfarande dras på Lysåsen för mat.

120 timmar komp var något som båda parter såg ett värde i när det bestämdes. 
36:ans medlemmar ser fortfarande ett värde i det komptaket och därför hade vi 
ett förslag med oss in i förhandlingen under våren 2022 för att kunna avstå 40 
timmar. Med det sagt var det inte Pappers som kopplat ihop frågan om sänkt 
komptak och Rikskortet från början utan det var företaget men vi var villiga att 
förhandla men det fanns inget intresse från företaget att gå vidare i förhandlingen. 

Deras bud var det som gällde.

Ordförande har ordet
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Jag vill avsluta med att förtydliga att företaget kan välja att ge kollektivet  
Rikskortet utan att försämra något annat för kollektivet.

Inom kort börjar avtalsförhandlingar mellan våra centrala parter. Det kommer 
bli en tuff avtalsrörelse då vi har ett läge i världen med ett krig runt hörnet, hög 
inflation samt priset på mat som skenat, höga energipriser och drivmedelspri-
ser. Det sägs från vår centrala motpart att nu måste vi ta ansvar. Det är klart vi 
ska ta ansvar i ett tufft läge men detsamma gäller absolut för arbetsgivarna, de 
får ta sitt ansvar och ge de löneökningar som krävs för att klara de prisökningar 
som sker.

Det kan mycket väl bli konflikt och vi i 36:an kommer vara redo om Förbundet 
tar det beslutet.

Men innan avtalsrörelsen har vi några storhelger och ett årsskifte och jag vill 
passa på och önska er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt år!
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Mvh
Henrik Qvarnlöf
Ordförande, Pappers avdelning 36

Information från 
medlemsmöte
På medlemsmötet den 
8 december beslutade 36:ans 
medlemmar att godkänna  
styrelsens förslag till budget 
för år 2023 samt oförändrad  
medlemsavgift. 

Insamling till Ukraina
På Pappers kongress uppkom 
en utmaning från avdelning 
86 Figeholm med att skänka  
pengar till IndustriAll’s insamling 
till förmån för Fackföreningar  
i Ukraina.

Avdelningsstyrelsen beslutade 
att skänka 20 000 SEK.



Mina sidor
Nu har vi lanserat Mina sidor på pappers.se. Logga in med mobilt BankID och se över 
att dina uppgifter stämmer, t ex korrekt e-post. Det är viktigt att göra detta eftersom 
ni annars riskerar att missa viktig information från både förbund och avdelning.
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Information från avdelningens försäkringsansvarige

För mer information kontakta: 

Mats-Ola Persson
Försäkringsansvarig

076-149 84 73
matsola.persson@storaenso.com

Försäkringar och pension

Hej på er! 

Se till att ge er själva den bästa julklappen och boka en försäkringsrådgivning 
med Folksam. Den tar ungefär en timme och genomförs digitalt i Teams.   
Hör av er till mig för att boka in er på en försäkringsrådgivning eller om ni vill 
veta mer så förklarar jag hur det går till. 

Värt att nämna är att mer än 90 % av de som fått försäkringsrådgivning har gjort 
förändringar i sitt försäkringspaket.   

Har du gjort ett aktivt val? 
En annan sak som är viktigt att lyfta är att när det gäller pensionen så är 
det väldigt många som inte har gjort ett aktivt val. Statistiken säger att inom 
LO-kollektivet så har över 70 % inte gjort ett aktivt val avseende tjänstepensionen. 

Gör man inget val när det gäller pensionen så kan man gå miste om mycket 
pensionspengar, samt att de intjänade pengarna riskerar att gå till fel personer 
om man skulle avlida. 

Samma sak gäller här, hör av er till mig så förklarar jag hur det fungerar.  
Pensionsdelen tas även upp under rådgivningen med Folksam. 

Ha det gött och ta hand om er!
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