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Ånsnzrör'n,

Tisdagen clen 26 Mars trll. 15:z$5

Lokal: Fläverösalen, Folketsl{us
Pa dagordningen bl.a:

Verhs amh etsb eriittels e

Beslut orn ansvarsfrihet
Val av styrelse, revisorer m.m

Robert Nyberg (triincl frfin galleri Robert Nyberg

i pappersrnagasinet) tr<åserar kning sina bilder.

S edvanlig årsmöteförtäring.
VÅLKOMNA II

Nonrincratlc till stvrc!se iir':
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-(.olla, ?{/cd,kud,

?arniä -(.u*C/ezV

Nomineracl revisor :

%leael ?rbnlorT

Pappers forbundsordforande Sune Ekbåge
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0rdförande har orclet!

ANC. SI(IIILD_\"I_E-.
N4cd sliil'tb1,lc a\/scs att anstiilld bcordras övcrgå till att arbcl.a pir annan lid i stiiilct ltir dcn li)r
vedcrbörandc gällandc ordinalie arbct.stidcn. lliirmcd avscs ör,crgiing I'rirtr ctt ski[i till ctt

annat, liån dagarbctc till skiftarbctc ellcr liån skiftarbctc till dagarbete.

Flar skillbl,tc skctt utgör dcn ordinaric arbctstidcir till vilkcn b1(c skett den anställclcs l)ye

ordinarie L'r o m [örsta skitlct (ovcrgångsski[tct).

Vid skii'rbytc utgcs övcrgängscrsirltning mcd -mi1-n-Ad§-L0Len- 
pcr tirrrme för dcn dcl av dcn nya

315

arbetstidcn, sonr undcr dc trc iö.i-sta irrbclsdaganra fallcr utan['ördcn tidigarc gällandc

ordiuaric arbct.stiricn. Ör,crgångscrsitinrug rlknas pä den ortijnarie [öncn ocil utgår i

1örekornmiLndc fall vid sida.n av tiliiimpliga OB-crsattningar.

Vi<J ii.tcrging till clcn ticligarc guilandc ordinaric arbctsti<lcn inont 2l kalcndcrdagrr lr o nl

[t-rrcgricncic sl<iltb1.tc utgc; cJ övcrgängscrsriLinirtg. Docl< giillandc [ol.iandc undantag: Vid
åtcrgring clcn 20:e dagcn clicr Lörcgr\cnclc b1(c Lrtgcs övcrgårrgscrsättnirtg [or cn dag. Vid
åtcrgång clcir 2L:a riagcn cl'tcr l-örcgåcndc b),1",.,,*"t övergångscrsiittning 1-ör två dagar.

Ä tt»tr)rknittg
Plrtcrna har notcrat att cn konsekvcnt tiilämpling av rcglerna av rcglcrna om skiflbl'tc i
vissa litgcn lcdcr till icl<c avscddr cflcktcr. Dctta gällcr i fall då cn anställd gcnomiijr
ctr skil'tby-ic sIrax innln clct skil-tlrLg dcnnc flyltas tili sl.:irl] ha långlcdighct. <lå cicn arl-

.strillrlc cl'icr nrigot cilci niigni cnstakrr skili ritcrgår till sittordirtaric skiltiag blir arbctcl

lrLI bctrakta sorn övcrtidsarbctc anda tiljs clcss dcl skiltlag vcdcrbörancic kornnrcr ilrin
i.tcnrppl.ar arbclct cllcr iångicdi ghctcn.

1:ör atl undvika dcssa cf[ckter är partcrna Övcrcns orn fÖljande:

Ansirilld sonl gcnorn skiftbvtc llyttats LilI cLt ni'11skifttag högst trc dagar fÖrcbn läng-

lcclighct ( rninst sju dagar ) anscs gcnornlöra ctt nytt skiftbytc dä dcnnc undcr långlcd-

ig[ctc; åtcrgår till sitt ordinaric ( ctlcr någol annat skilllag ). Vare sig dct(a b1'(e skcr

Lillbaka tiil clct ordinaric ski{llagct cllcr tillniigot annat skililag giillcr att skilibytcs cr-
'. sritlning utgiir i'ör cn dag onr vcclcrböraudc arbctat cn dag i dct n1'a skiftiaget f'Örc lång-

lctlighcrcn, for två clagar om arbctc[ r,arat tvir dagar förc 1ånglcdighcten och f'Ör trc ciag-

ilr onr arbcl-ct varat trc daga.r förc iånglodigltctcn.

Opr clcn anställclc ari:otirt mcr än trc dagar i sunma skililag förc långlcdighctcn utgirr

crsrittning cniigt huvucircgcln, d v s art"rctct undcr lcdighctcll [riir i .sin lrclhct att bctrak-

ta soln övcrliclsarbctc.

Ersärtningar enligt ovan lir beräknadc sä att dc inkiudcrar tillägg fÖr kortarc arbctstid än 40

tinrnrar pcr vccka.
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MoI)o Papers anstäIlda kan
tvingias skatta för dat«rrer
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lllrr ikrlst rr rir strrr lrlrrrrrl
(ir llil) ril\l:ill(lr iiliril \lill)rr
l'rrptr i I lttrrrrrt lt lr I)rrrrrrjii
sorrr rrlrgrlr:rrle pi IiilrlrrElls
er'lrirrrl:rrrrlr rrrt ;rll li;rrrlitr'
ligl liir virrr lr {lirlot p:rLrl, i\ll-
lrrlrirrgrtt :ir crt lrr\ktrtlrlitr(
(l(, irr{(' riirtt:rl si!1.

l illrIl \l:rtlulIrvrllrtirrpcrt i

\/:rstcrrrrrrrl:rrtrlr lrirr il;r rrllrt lrc-
trl:r \lillt l,ilrrrllirr\l'illrrir,lcrr
rrrll:ril,lrrr i,!.r.!r\1,'frf,r 1\'lirl
ilrir:frr I1'r illrr!\l,ilrll rf ,rrli rl.l
rerl.lrl.r r;rrLl, t i\1rl )(, l'.rl,.r lr 1r

rLlillrr.il).rt\ ., r r' 11,'\ L\ r lL,r rrr.rrert

lr.r li,rrlrolllrl,lrj'rlrcnr,t lirr j'l()5

"l,rr klirg:r i lrrsltl l"
K,rrrrtr( rrrrl.rllrrrrrrt rrtt rl:rt

Icrrrvrrrlillrrtrrr !rll lr.\lirllr rrl.
lrrltlrrrrr! I{,ill Lrlltvi Ll (rr
lrrrLtr r rrrlclrVr:ilr\et irrlc illt
rlct lrrr rir crr l,lrrrrirt Lrtrtr crt rlcl
rv johbct. srigcr l)ick (iirlliil,
t'icc orrl[iirunrlc' i Sl'lAlj:s xvdcl-
ning l4J i llusurt.

ljii(errgct hrr giltt rrt rncd in-
fofl[xtir]rr orrr lligrt. I ctt Inc(hle-
lrrtrlc till l)criir(lx r!!r\liilldr in(,tr

nrlchcf Lllf InIvrrssrrr:
''skrtlrrrynrliShclril hra an-

rrrihr {r\§ rtt rcdovr\r cn \kille.
1'liktrg Irirrrrln 1,1 lrrrtrolltlrpgif.
rcrrrr fiir irrk,,rrrrtlrrl l9i/5. Vi
hrr un(l.r\iiIl rtl rntil liloxr(lc
irll (rh h:ivdrr arr illyil(lifhrlarrs
r,,lkniil! r,il. utgilr srklig gnrrrrl
llir cil li,rilrjn\bc\Irttrrrng. Vi
irrrrrrrrcr d:irlrir rtt irrhrrrrrrr
\IIlic'ilrlrdiSlrclcil orrr vln rt:ill-
n;nf\lrgrndc.

Vrrtcr tJll Inl,vrrsrr'n cllcr
hril\ ti,llcgr llcrnl l.iI r llu(trrrr
lllr rtrrlir \i! lin OA i !ir. l)c
lr.rrrvirrLlr trll iilrlrr ('Irc\crlrtr.
r§, liir liirctr!(t. rrrcr irrpcn av
rlcrrr liek att oil

Irritialiv frrirr arrstiillrlr
lrrrtrrtilrt l,'rrr lrlrr I lrrrrrrrt'

rr\r:rll,!r \rnr Itrrl. hiirt t:rl:r\ ililt
lrLrrrrrrlc rrlrlrrrlrrrrlrrr lrlrrrrl

I oclr nrrrl xlt (lr trnslrill(tx
l,lir :iIxrr lill rlrrlrrrerrr lill
rlt Ii;r(lrl:rklill l)ri{ inlrri(lcr
fiirilr:in\lr(skirlt,riil,t. l)(( :ir
rltrr rprirrqrrrrie l)lillklcrr i Ilc-
rli;rrningrr, ftirklxrrr skxllr-
rlirekliir Siireil l)lrrilbcr( virl
\lxtlrfiirrrllr!irIerr i \riislcr-
rrlrrl:rrrrlr liirt.

tlrl'rilrrr!\\y,t(l_ lrlrlrrr irrt.

l)ick CitlliiI.
- Vi hiiriir(lc (Jiskutcrr nrcll fii-

rctr!et ((l! Llc iilrlE lii«lclrrrrx.
Sc(lrn nr,lr.ic dut brrr Ii.

I)ct vrr i jrrrri [iirrr lrcl \rJilr
?(X) arst;rlkh i I)o'r\jii (trh 650 i

llustrn tLrg tr)ol sirr:l l)csijlldl
I'C rirliif S'ri'rfixr. I:iircixIct hr(lc
llrl crt l,iilrirliSt Iris gtrrotrr

^nritron 
l)rtorrr ?\ll i Orn-

\kii,d sY i k.
I)c llcsta iv drtorcotn.820

\lyclctr. vrr hlrr(, xilfrl lrlrusli-
(lc rrc(l I l'1ll i irtcrnrrrinlc.5.l5
lrlll i hirrIli.l. ( l).rlrclrrc rrlr
I 5 rur\r\ l:ir!\kiinil. I lcvcrrnrcn
iogick rivilr cI lrirBskrivrrc. lrc
lrs yrrnrrti rx lr tclcl(,o\[ltporl.

l)c rrrrrtiill,lr Iiirhx'rLl siI xtt
l)(txli.l5(l lrr,rr,rr i rrrin«lcn i

lryrr ril(lrr .l6 [riilir(lrr. l(r :{X)
lii'r('r l) ir.lr,.r \krll. (le lrx rlill
irlt ldt,ir irtli't!)tflrrltcil liir rilrrk

tnlilr8
- V,\\t l.rr rrrlrrr rc Llut r,,rrr rtt

(1(r rr\l:il,rlc rttvc.llrr rirl knil-
,rrrrdc. O(!r IrI trrbc!rgivrrrrrt
\Jllc rr|| rllli,rafitit i cll ulryrrrrrlC
orh prrv rrtbilLlrrirrg slullr irlc
skrrtterrryrrrlrplretor lyltr ctl
iit('nhrvr Nl.il rlcl hlir iir rnil({.
lrrrrrlr, r;r1cr Si;cI I)rnnlrr!.

Avcrr orrr rlc ilr\riilldr rrlstc
\lrllir,ili \itrx rlrtorr'r hlir rtct
I'rllilrrr ii'r rtl tiitlx sirilv. Iiirklr-

Nliaf:r ln,l:rt. l0rrrrrrrrrcr o.h
rrrrtitrrlr,,rrcr hrrr lrrnrlcringrr qri
rll 'll)rl ul" ,ltrtrrcr till rnstiilklr
cllcr lril R(lirt lii,rrl (tcl. Ntir
rrill\cilhcrcr vid slrlrc,iirvilt-
ilinlcil i I I:irnii!xrt(t lrillc litt
citlr tirr liirlriigrrrrrgrrr 0rn \krllc-

nrrlsviirdrt. ttrxriillal! Il(X) k«)-
nrrr. Ålltsl lolrll l? (XX) kri,nor.

Okiint värrlc
I lur rryclct Pakrtct rgrrtligcn

vrr v:in vill ingcrr rrppge i tlrg.
clrcr\r)rr (lct krI plvrrkr slattc-
liirvrltoirrgcn\ bcr!iinrnirrg. Ärrri'
lrons |()Jclllc(lrre Dcrr»is Mtr.
s(iiilr litjBcr ll8(.

- Oilr ilrxn får siiljr I'150 (lit(,'
rcr t)il ell briidc hlir dct nllurliSt-
vis trl! ett lrigrc pris än ()rr cn cn-
stxLn ktrrtl lillxr srrrr,rr! illrusl-
ning. l)cssutrrrrt ingick irrgcrr

l)ri'grxrrvxat. [iirdxgcl liScr li-
ccnscn rrh {lc nnstlill(li lur ritl
rtt ta lrcrn rlcn frlil jr)l)1rct. sligcr
lrr [.

l;iirclrA. rnsllilllx rtlr s:iljxrc
- rrlla irrhlrnrlrrlc:ir likx Iritislr
lill \kilrcliirvrltniilBcrs nitiske
:rgerrnrlc. Mol)os erpcrter lrillcr
111 rrrcrl cn ulrcrlilinB fiir xtl

lrrrrsclvcnscrrrr liirctog ilrrI ctr
rrrrcrlrrirrg rorrr lcrklc lill cir slri-
veIc till rlh \krllckohtor i liiocl.
l)('r \Iiekrdts ul i ('ll(tlxr l')()5.
xlll\ii sllcr Mol)o I'r|crs strrrr
{lxtr)r\rl \rtirrE.

Skrlltlrliktig fiirm:in
Slrivclrcr irrnchllllcr e;rcrrr|cl

pir "xvbctrIrirgslikrrril(lc kiiti',
liil),ilc(l rjiiltclrix l;in lri\n ar-
lrtrgivrrrcil r(lr hyn t)i liiilrir.
lrtrir villl0r.

lrrliFl [ilt\crhclcil\ l)cdiiilr.
rrirrg hr virl li)r)5 rrlr lUi)6.rirr
lllcnnI ctr lrlrusl[ilr8 \()ril rrlc
iir rriilvlirxliB liir intiklcrnr\ li)r-
viirvrn(lc inlc xilscs utgirn xr-
Irtsrcrlslnp. (;cilrtrr alr kiina
ttlcr lryrr utrurtningcn lrln irr-

kunil! lrnriitu krilvcn. ilrcn dcl
Irn rx \r,r rid inrrrn ircil(lct \lul-
gilliSt rvgtirs.

'lills !iJxrc trr(lc d()ck krnvct

({h cffcllivi\crrs (f,h lcl'ri\cn
hlir nrcr rf,h rr(r !v!nccrnd. I irr
rtl r! lxrf, r:id\hn är dcr hrJ ril
lrilrlr tr;i,rr pii (lxtrtrn i IItil r(lr
ro lrcnlrrrr. lhrs oss rrlrtrr hiLlc
2(I:\'iilEilr,rlr ULinntr' ((h rllr
rrl§c lI chxils itt llrrr lriIr] {lcn
uttuslfi in8 s(nrr rfl viirrh.

I)ick Cidliil:ir liiftr\rrrd iivrl
xll \krtlcrryrrliBhclcilrr r Ju\t
Vli\tcrn0[lrilJ tir hiid lr:ilrr

- I lJr h:irtric( J0 \i ,riiltr rrdrr
ncp.rtivr sr\cr. vi hirr vi[:rr(lc lE.
f()lknint\nr:irFJ r!lr str)r iilt-l\-
lii\lrcr. l)i :ir dct rriirlliAt ill ilrUr
gcr sig p;i cn uthil,lnirrgsirrrrrs..
{)cssu(ril tycks intc hcdriilrniol.
cn vrn lilarlar i hclr Svrri!c.
Nllnf,x r(lrx [irctnS lrrr sort
sil[liltx s:t\.

- lvl(il (lxlorsrl\rrirl[trr vxr crt

l{r Uroj. I}cl ty.lcr ril8 lilnl.trrn.
dc. srigcr I)i(L (iirlliil.

Ill:lllI NOlt§llrl)I

O,cr l,rytlrrrrLttrr hlir rl:rrtcl
-ll).55 t,r(r(ri. liirll:ttrr S,,rctt
l)rilillErB.

Stor l(1,(ir lri lrirrrrirtrr iirLlct

vill hrr iflte yttrir \r! oilr i dir[.
Oilr IrJI cll(llcrr(l xIliI irll

(hlrtrcrtril \ilrrt N'itl)rr lrtrlxrs 1xr.
sorrrl lilr!:irvxr liir l7 (r)() lri'.
nrr clrrrtlilerr \Lrlle l(,\iir rlel
rlrrhblr Iii ilrirlrx(lcrt. .\.1 lxxl
ln,n,,r. lrlir lirrtir\v:,r(ler :rlll\i
ll IXI) lr,{!r. l).t iflrrhrir ilrlJ
H 5lx) thrhr (ll.r 5 6{Il Ir,nn'r
i slrtt. lrr,rrrrlc I'i iill,rtr\tl:ifc.

l)ctt:r jrr rIxl hxrx cll ury(\rl
lii\t irrt;r(iur(k', Srrrrrrtrrrr rorrr :I:r
I\('trlr\ iil lr" Irli lriitrc'cller
lli[(c lxrrsrrle p:'r hrr sl:rttr..
riyn(liIhstcI k(liirilcr likrriirc[-

tltiRl'l N()rtsIlitil

intnxltkrio» itre ti»tnttr Arkiufirrt: IIANS liDl.UND.

l)trns.iir'tlivirilrn rkrivcr pcrso- .nnar vi(t I liigglund§, I)criiilxr

pl !tt (lxr)rhyrrn
cn skrllcpliktig
loilrsrlrc{ 1t)()5
grillc.

lilrrrrtrr liir in-

Förrlelaktigt pris skäI tiII beskattning

Oroli gr nrctllrnrrrlrr
Mlrrga i llusurrr rir rrrrligr jurt

nu, koilsrilerrr I)ick Cidliil. 1il8cil
har fÄtt klM fiir sig hlr bcslxlt-
niogen lurnrrrcr !rt sll ckor!I
ilriskt.

- Vlrr rrcdlcnrrrrrr rir viiltligl
lxsvikna. Ju nrer dct hiir hrr blivit
kiiilt. dcsk, rtrrr loilfunrlco(lc lir
(le, Vi ryckcr {lct ir ctt jrivh lrnr-
rrigt s:i( rlt lEslirltr ril [lhil(l-
nirrgssatsnirrg.

- I livcrcnskrurnclscn ingick
ntl rllr skullc 3i cn gnrrrrtkurs Pä
I 5 tirrrrrrrr. lrxlurtrio ratitrrrrlircrrr

lxtsgivrrcn till urrrtcrpris filr dcn
ans!ii,l(tc cn slilr(l)likrig Iiifl rlirr.

Oilr dot finr{ cil hyrcsevtrl bc-
skrttrs rkillrrrdcn rncllrn nrrrk-
nxdsnlrissig hyrl rreh vad rlcr rn-
stiill(lc tf, trlrr. ArhclsBivrrcn skr
rxksl hctrlr rrlrtsgivrrrvgilt pi
liifiillilcn.

lleskallnirrg I995
Slrttcclli'ktcr lrcnitrrrs Iri in.

firgsvair(lct rtlr liir tlc lv'lrrl)o.
xn\liill(li S:illcr l,cskillniilgcil
lr)t)5, {lct ir (lc iivrrtot (lrtrxcr.

- l:iinIi0\vlirLlct lic§l:rllx(
srrrrr irrkorrrst uv tl!il\t. l)ct irnc.
bir rtt dc srrnr hlrrnar rrnrlcr
hrytlunkran hrft l{hiivcr lrtnlr
krrrnrrrrrrrrlslrtt. .l.l pnxcilt.

VÄSTENNORRLANDS ALLEHANDA Fredag 26 januari 1996

Anställda kopte
billigt - tvingas

ao

dator
skatta

I(RAMFORS (VA) Har du
kommit över cn person-
dator till bra pris via din
arbetsgivarc? Cltjm då
intc att ta r:pp dct idckla-
rationen. l;'örmirncn iir
niimligcn sl<attc'plil<tig
och Iiinssl<attcrnyndig-
heten hiiller koll på just
dcn hiir §'pcn av förmå-
ner.

Det .ir minga större bolag och
företlg som [yligen itrvesterat i

ny datorutnrstning. l.lerr rv bo-
lrqen, lrl a Crnninge oclr N1odo,
llrr dli Ltilit rlc lIrstlillClr lio|trIa

över datorer. Antingen som en
softs h)'rköP ellcr också till
srnr!na kraftigt rrbatterrde pri-
ser som företirget lycl<ats I;1 tack
Yxre sitt stori,rköp. Craninge
kuDcle t ex läta dc anstiilldr kö-
pa drtorcr vlirda lS 000 kronor
iörLI000kronor.

i\'1e! oirvsett hur den ilnstlillde
l(oil1mit ö\,er datoril sl(r sl(r iirr-
rnineo tas rned i cleklarationen
ocil beskattas.

- Vi har gått ut nled ioforlna-
tion onr vilka ril(tlitrjer som
finns till de lol<ala skilttemyn-
digl)eterna ivarje komrnurr, be-
rrilrrr Sören Dsnnbcrg pi liins-
sl(rttcir!,dniIIhetcns riitlscnllet
i I Iiirrlijsilrd.

Under 1995 har riittselrheten
filrt ett l0-tal förfrigningrr ru-
gåcnde sl{attekonsel(vensefl)r
lör arbetsgivrre ocll anstiillda
om arbetsgivaren nnskalfar cln-
lorer som dc nnstiillda fär hyra
ruDder 36 milnadcr och diireftcr
I(ijpa för ett liigl bclopp. Sj,ftct
rrecl drtoriinsl(rffIi0qc!r lir rr-
l)etsgivlrrens inucsscr av ntt dc
nnstlill(lr sl(a utöl(r sit I<onrpc-
tens. Sorn re8el stir arbersgiva-
rcn iivelt för viss (lrtorutbild-
ning på fritid.

Sl(attemyndigheten har ko[-
staterxt att om en arbetsgivire
bekostrr en dltonrtrusniDg sorit
iinns i cien nnst,illdrs hcrn sri
rrppliorrnrr:r rn :_l(irtlcl)lil(tiq

förnrin för derl anställde om
horl intc ktn visr att utrustning-
cn verkligerr air nödviin(lig iör
int.iktcrnas fö!alin,xnde.

- Vi vet vill(a bolag det iir sonr
BjoI1 så hiir. Onr de inte shicl<ar
irr en iörnlinsuppgift för sirrr
a[stiilldi till oss sä l<ollar vi u1t1t
dcr. Var ocir en som rrnder 1995
iitt ert slclrrr llir fi)rnln iir
sl(j'ldiga att uppgc clcr i sin dc-
klarrtion. Den som länrrrar feL-
ai(tiga uppgiltcr ellcr undanhijl-
ler uppgifter kin få ctt sl(attetjll-
lägg av sl(attem],lrdigheten, be-
rättar Sören DaInbcrg.

JÖFGEN SUNDII']
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INFO-BLAD TnÅI'I STUDIEKOMMITTTN

g vill vi puffa för FUS:en
(upp tiIl 30), tjej e1ler
förbättringar för dina arb

facket - då är FUSen något fö

Fackllg ungdomsskola håller på i tre dagar. Eftersom

du tar ledlgt frånJobbet får du ersättning för förlorad

arbetsförtjänst av facket genom ett så kallat förbunds-

sllpendium. Kursen år gratis. Facket betalar för uppe-

hålle och kursmaterial. Kurserna kommer atl hållas på

kursgården Anna Johansson - Visborgs Minne I llacka.

Dlt tar man slg med buss från 5lussen. Kursen är ett så

kallat internat, du sover alltså över på kursgården, Du

behöver bara la med dig personllga hygienartlklar.

Din anmälan lämnar du till din studieorganisatör eller

fackklubb som skrckar rn den till din avdelning, Därifrån

går den vidare till LO-'distriktet som kommer alt skicka

en bekräftelse till dig cir<a två veckor före kursstarten.

Du har rätt att ta ledigt från ditt arbete för alt gå

Facklig ungdomsskola. Lagen ger dig den rätten. För atl

du ska få ledigheten beviljad av dln arbetsgivare måste

du begära ledigt senast 14 dagar före kursstarten.

Iil(itLt( L]|l(D0iTltlll0Lll YilllDIl tl( TiLL Dl(

50tl.l TrDr(Ili IllTI D{LTI(T l iI(XLl(tr ]]UI'I}

l1år du lrånner att del är dags all fÖrändra och få båttre

fart på lacket - då är del dags fÖr dig att gå Facklig

unqdoms:kola Under några dagar diskulcrar du och lär

dig mer om facket lillsammans med ungdomar från

andra fackförbund,

Framförallt får du se mÖlligheterna hur du med ditt

engagemang och genom att tänka själv kan vara med

och föråndra orättvisor och bri5ter i arbetet och sam-

hället. Kursen ger dig information och vägledning om

det fackliga och pollfiska arbetet.

Kursens syfte är att väcka lntresse fÖr samhällsfrågor,

ge kunskaper om fackets historla, organisation och ar-

betsrätt samt atl ge introduktion lill den moderna iack-

liga och politiska utvecklingen i Sverige.

\?O \1 F iIII j llLJ, n^tu
Denna
Är Du
j obba
mer om
Har Du

gån
u r1Y

för

* Facklig Ungdomsskola.
kille, och intresserad av att
etskamrater eller 1ära Dig
r DIG.

frågor eller viIl Du anmäl-a Dig, ring facket 2639A.

ffl.trtr 0l.tlffGtlt( tjtl(D0ltl{fil0lfl rltI}tDI0QIt'tl r0} YI}{l'l 1qq8
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L 11-15 mars

18-20 mars

25-27 mars

10-12 april

15-17 aprll

22-24 apal

24-26 april

6-8 ma.1

15-i5 maj

20-22 mai

22-24 ma)

29-51 ma,1
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0tr{! l{Ll}{ q fl} IXT{I|1{I
liar du svårt att vara borta två nätter7

för dlg ordnar vl öven ett externat, du

kan al1!så ålra hem på kvållen om du går

kurs 9. Den håller vi på Långholmen i

5tockholm.

L

§

Annexet på kursgården Anna Johansson - Vlsborgs Minne. Llgger vackert

vld vattnet med utslkt över Lldlngö. Det är här vl bor under alla lnternat.

BAM - Bättre arbetsmil-iö
Nu startar vi två nya BAM-kurser.
Torsdag l5/2 börjar kurs I och
veckah därpå, onsdag 2L/2 kurs 2.

Förbundets miljökurs ser inte ut att
b1i av förrän i höst och steg 2 för
skyddsombud blev tyvärr instä}Id i år
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VÄasr

lbland sägcr rnan sanningar som är mor sanna än nran sjålv förstår.
I förra PappcrsMagasinet, närvi öppnade Galleri Robert N.yberg, skrev vi att han
"dykcr upp ör,erallt". Och tlink , son.r cn bckriiliclsc på vrir skarpa iaktagclscftirnrilgir,
dykcr l{oblrarr nu upp på VÅR'l'ÅnSNtÖ't.E.
Vem är dii cicnne allstiidcs närvarandc gycklarc och satirikcr vars penna "ilr cn pälc
i kottct pii" r)r,crheten" sorn tidningen Vi skrer,.
Robert N-vberg bor i Stockhoim där han har familj och atelje. Född 1956 av konst-
niirsparet t'lcndrik N1'berg och Birgit Ståhl-Nyberg.
Börjadc:;otn tecknare i bl a Folket i Bild/Kullurliont. Erhöll 1995 LO:s kulturstipcndiurn
I-Iar gett ut h,å egna seriealbum; Yngvar (i988) och l-adervargen (1990) , inom kort
utl<omtttcr ilcn trec'lje "Tar ni krcditkortlr". Robert har illustrerat drygt l0 böcker, bl a
flera barnböckcr skrivna av Johan Atthofl. i-ians stora genombrott korn när han borjade
teckna {r;i: 1(onrmunalarbstarcfbrbundet I 993.
I detta nr låter vi Robbans intresse för fotboll komma till tals. Orn idrott har en av hans
gubbar sast: "Dct ilnns två sorters idrott. 1. Fotboll 2. UcCa sporter."
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Nu är dctdrgs igcn av ctt nytt numiler av PM och ett ny'ttår,

det går aiide lcs t'ör fbrt(cniigtnritt tvcke) rneilan utgivninga-

ma och årcn.

I-lur sorn heist. så tänktc jag gc cn koLt Lcdovisning av dct

gångna året när det gä1lcr antal oiyckor, och vad som väntar

oss i 996

Antaletoivckstall i'ör l-iallsta i,ar 1995 endast2S st del[ig-

sta någonsin i bnrkets historia (trorjag). (ex -94 37 st . -93

28 st med en toppnote ring i'ör i984 mcd 1 l9 st )

Vad de tär t'ör orsak som gör att r,i har qanska ffi olycksfall på

Hallsta . vet inte jag. mcn jirg lroppas attjag och alia andra

skvddsonrbud harglort mcra cn Cöran Perssorr och lcgering-

ens 1örsii mnnga r i sjuk lörsiikrinua rna

Bara t'ör att vi har konrrnit ned på en liigre nivå när det gälier

oivcksthil iir vi inte starrna upp, utan 1'ortsätta lcta hror r

arbcisnril.jirn såväl [,srska sonr pst,kiska saml göra alit för

att i'örcb1,gga dctcr,cntuclla oh'cksiirii som kan bli ti11 löljd

för medlemnrarna.

Dct är egcntligcn nu värt arbe tc bör'iar. 1'ör nu niir man liggcr

på en relatirt låg oli'cksiall nivå , som vi qör, iir det yttcrst

svårt att "komma åt dcn hir sista" men ured en hög

nrålsittning.lite pengar ocir mvcket i'örståelsc så tror jag att

vi kan llckas

Allvarliga arbetsplatsolycl«or
1 99s
l-Iirve ri p fi s p ii dva ftenl ecl nin g till ma ssa-

lagringstorn
Den lS.iuii intni[Tuclc ctt hlvcri pii cn spiidvattcnlcclnirrg
till ctt nvrssllagrirrgstorn vid Korsniis AB i Clivlc. Niir
lcclrringcn brast. sprrrtrrclc cn slor nuirrgtl 70-grtciig nrlrsslr

rrt r-ruclcr )rögt tnck. Err rnälurc ft'lin cn inlc.jcl firma. sonr

r,ar svssclslrLI nrccl rurilcri arbctcu i nrirr auslutning till
lcdrrirrgsbrottct. ör'crsköl.jclcs av clcn hctil massan och

onrkonr.

Arbctsoly'cl<sfull rn ccl d titll i g utgii n g vicl

gnr ndlii qgn in gsn rbcte

En arbctslcdarc vid cn cr"rtrcllrcuörsfirma l<liimclcs de

I-5 scptcnrbcr till döds nrollan cn containcr (avl'alls-

l:rdl) och cn blcl<rncio gnivnreskin vid arbcto i nttskin-
sllcn i saurbancl rlcd bilningsarbctcu för PlVl 4 pr
SCr\ Ortvikcn. Contrincnt urrsto fl)'ttas rncd lr.jlilp
rv cn tnI!'0rs fol ltl irrtc r,rra ir,äqcn ltör'r:,niv-
rnrshiucn. När arbctslcclarcn gick fram till contairrcrn
for att iossa lvftkrokanra, backade samticligt grä,,,-

rlaskincn,',,nrvid arbctslcdarcn klänrclcs nrcllan
contlincrn och grivnrasl<incns rnotvil<t.

Dct sonr viintar oss undet 1996 ir i'öntooh liintst (lör skydd-

sorginationen.) a ttvi ske li {ir en orclenlli!r, ue n,.rmgång av vära

egna rikLi rnjcr' 1'ör a rbetsmi i.i ö.(=i ntcnrlion trol ler)

Vi skall t'örsöka li rhop etl lokalt sirru'c,rkansarlalsonr even-

tuellt kan påverka skvddskomrn'tens sanrrlrnsättning och

arbetssätt. mor onr detta i ett senarc nullntol. ..-

Irler,l stöne prolektk0mmer attstartas upp 1råbörjas under -

9(i, som de tlesta vet så stälis det sltine krav på s§'dds-

or'ganisirtionen under sådana iörhållanderr dcls att bevaka

att inte arbetsrniliön l\'siskto ps1'kiskt bliL sirnie när vi tir

nya masklncr och arlrctssiitt. sltrxt irtt lörebvgga oiyckstall-

tillbud vid själva genomi'örandet i blggandct. Men jag tLor

att dct kan gå brit. onr 4Lla känner ett arbctsrriiljöansval och

rcspektera I skt,dds förcskrilierna.

Tills dess ta vara på \är?ndra var iirrsiktiga och respektera

gä I la nde skrddsl'örcskri lter.

l-1,n, ALn,,n

r\llvarligt olycl<si'all i mcsltugtts elfiltcr

Dcn l2 doccrrbcr brännskadaclcs tr rt anstiillcla vid

AssiDonriin Skrirblacka. Ett valv rv mcslstoft haclc

bl,ggts uplr i clfiltrct urrclcr nrltcn och ugnarna ltaclc

stoppats för att te bort cirivau. Iriltrut rcngiordcs un-

tlcr fi:rmiclcllgcn gcrron'r spolning tttr:cl vattctr rrtifrärr.

Nlir clc tvä anställdc sl<ullc rättr till cn sasfördclrrirrgs-
pliit innc i filtrct i sanrbaud nrod rcrrgöringcn, rnsadc

hct stoft ncr över dcrr mcd svära trränsl<ador sont lolid.

Dödsolyclil i srrnbrnd mccl onrbygenation.

Iln rLrtincrad rlorrtör l'rärr cn störrc inlc.jd firnra
orrrkonr vid cn ftrllolyclll iros Str-rr.l Nvntölla AB
dcn 27 clcccutlrcr. i sanrband ntccl rnstullation föli
mallncn ca: l3rnctcr ncr fi'ån prcsspartiet pä PM I

och dog omcdclbart. Dc nänlarc onrständighctcnta
l<ring olt,ckan rir unclcr rrtrcclnirrg.
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Försäkringsrutan
I(o N,{pLETE,RA DI N I{Ii,NtnönsÄKRING

Drr kan konrpletct'a ciin l<oliclitivzr irerlforsakring rncd en ALLIIISK-fbrstikring Dcn gäller lbr näs-

tan allt ditt pcrsonliga 1ösöre och ersättcr skaclor upp till i5.000:- per skadetilllällc.

Vilken egendom omfattas?
I princip gäller allriskskyddet för samma saker (personligt lösöre)
sonr henr och villaförsäkringen. Vissa begränsningar finns dock.
Försäkringen gäller inte för skador på människor eller husdjur.
lnte heller för kontanter eller t.ex. bilar, motorbåtar, segelbåtar.

Ett enda aktsamhetskrav.
Det finns bara en enda aktsamhetskrav och det gäller
stöld av segelbräda hålls den inte under uppsikt skall
den vara inlåst. Ligger segelbrädan på biltaket ska den
vara låst vid låst takräcke. Om inte aktsamhetskravet

uppfölis riskerar du att få avdrag på ersättningen vid skada

NAGRA VIKTIGA UNDANTAG
ALLRISK gäller vid plötslig eller oförutsedd händelse,

scm orsaker skada eller förlust, med fÖljande undantag

.skada som består i självförstörelse. tex.

självsprickor, vittring, färg eller
formförändring slitage eller förbrukning.

.Skada som beror på felaktig bearbetning
reperation eller rengÖring.

.Skada som orsakats av djur eller insekter

ALLRISK KOSTAR 310:JAR för dej som har kollektiv hemfÖrsäkring

och kan tecknas hos FOLKSAIVI i Norrtälje tel: 01761126 05.

L

L

Allrisk för lösegendom upp till 15000:-
Vaci oturen har i beredskap är omöjligt att förutse,

men ofta inträffar händelser där man själv råkar skada
eller förstora sina saker - man tappar videokameran i sjön,

sätter sig på glasögonen eller får en stor reva på mockajackan etc.etc.
Allrisken gäller för just sådana plötsliga och oförutsedda händelser

som den vanlrga hem eller vrllahemförsäkringen inte gäller för.

11ögsta ersättningsbelopp är 15000:- Allriskskyddet följer med
dej på Tesan och gäller i hela världen under resans första 45 dagar.
Förutan de sårskrlda villkoren för allrisk gäller Folksams villkor för

hemförsäkring.

L

t



O 

SEf
Not'l

Lffi B«rävffiffi åter
ffwHH effis#äftffiutHm§fl

"])crr st.örsta oliit.tvisrrn iir avsitl<'

uacl av clcrrroklat.i ot;ir irri'lyt.anclrl

övor lrltctsttrgtiltisittitlncn oclr dcl

cgna jobbot, in[i1'llndo ltostltr

irrget, är cj hcllcr inilat.ionsclrivarr-
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Pinsamt och jätte-
jobbigt. I ett års tid
plågades Engelbert
Rennhol'cr av klåda
i baken. Först när han
slutade anr'lnda retur-
toapapper försvann
problernet.

E rdst 1Oa srbotsk dsdo
hr tyck tr bovlra att ar-
bctsgrvtren vållat skådfli
och hitt eBottnlng hån
trygghctrlörsåk tngon, TFA,
Nu vlll L0 ta bort vÅlled+
p.öynlngon ur TFA rch &tsr-
gj tlll hundmprocortlg! or-
Eittnlng, lgon.

S^I, LO €h PTK kom vlrcn
199,( övcrcru om nyr villkor för
trytthctsförsikrilgcn vid rr-
bctshdå (TF^). LO hopprda
dl ltt hil.Itd rv rlla oiyci«lratr-
bade ubctarc shullc fl full criitt-
ning (r 

^rbctaskydd 
10/95).

Mcd mdra ord rrqldc l,O-för-
hrndlaru eil 0cra tusn pcr$-
na ärligcn skullc lyclr bcvis
arbctsginrcru vtllandc. Så blry
dct intc. Eltcr ctt lr her da bera
liomnrit h 52,( ircndar rill dcn
rI kalladc vlllardcnilmndcn.
226 ]rcndcn .lw rrslutats ch
108 lnr fftt bifa.ll mh &irmcd
full crsJtrnin6 för dn inkomsr-

förlust. Onrburlsnrrn Kallr I)r-
niclsn på l.O är förvlnad (ivur

rtt s.1 (f, innrilcr nrbctsolyckor.

- Ute pl rrbctsplrtscrrrr Jr dcl
hrir nrcd vrlllrnCc cn obchaliiili
[rlgr. VIrr ntcrllcnrnrar vill irrtc

:rrkhi3 rrbttsgivrrcn nJr ctl

olyckr intriffat.
Daniclsmn sf,gcr xtt:ivcn rr-

bctsgivarc hrn triflar ir miss-

nöjrh nrcd dcn nya orriningcn.

- Dc tyckrr rtt dct rir usclt rtt
dc först ska bctih l)rcmicr till
trygghctslörskringcn xlr srclrn

komnrer personalcn iindå cclr
anklagar dem för vlllandc.

Nu vill LO omforhandh vill-
korcn [ör'IlA. iv{an vi]l lJ bort
villandcprövningarna och ltcr-
g,i till hundraproccnligr crsrilt-
ningrr fdr dcn som drabbrs rv
en arbctsolyckr.

Ålf Fr.l<rrhall pl SAI: rnscr in-
lc att detta ir rrelistiskt, Srrts-
nraktcrrrr har sinkt tlc rllrnrinrrr
crsittningsnivlcrna [ör dcn sonr
slodar sig i rrbctet och dI nrlsrc

'l [r\ ftiljr cftcr. Dcliulom ir dct
cn viktig princip art der rkr Iörrr
si11 btttrt ilt fiirvarvsarbcta in
rtt intc gairi tlct, sulicr [ckerlrrll.

Krllc Drniclsson vrnrar filr iln
'I liÅ springs ilifrln orn prrtcr,
nr intc ;trrrlrrr rrglcrrrr. I lrn si-
iicr att hrn rcclrn sctt cxcnrpcl
dir rrbctsSivare oclr rrbctstrga-
rc giort upp i godo vid sidan rv

- I)i sl vis hrr arbctsgivrrcn
sluppll 511 vid skanrpllcn som
v.lliaodc och arbctstagrrcn lrrr
fJtt sinr pengrr.

Dcttr krn pl sikt lcdr rr
'[[:A luckrus upp, nrcnrr uani-
e lsson.

MlTTtls D^vl0ssof,

Fotnot: Vlllrrrlcprövnino ir
nunlrri cn förulsiiIning :t

dtn skrdrdc skr fI full crs:iitr,rng
lör sin inkonrstfdrlusl rv'l'1.4.
iiörsikringrn brrehr lvcn ut ln-
drr crsittningar.

"lclag scr'r,i irt.crigcn lrrrr l<rrpitalct

snoclvriclcl rrtvcclilingcrr i sarrrlriillot.

Dot sorgliga iir a1t sirnrlriiilct strl'
hjiilplöst nroI l(apitrk]ts Iriirjnirrgar.

Ailtid iir: clct. clcrr sonr ;ir rr(arr liapi-
tul sorn [irr- bctnlt ['iillrrslr:r'n1,"
' I' riirtrck I i g g,n r 

1 
t 

1 
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Returpapper orsakade kÅåda
Expert tror att många lian ha samma problem t_

{ ra8ltr B!!Iz _-
03t.62 {7 25

I dag är han överlygad om att
returrilpprtl ar roten till dct
onda. Och iivtn otil Problcmet
är nlistan okJnt blind svenska
allcrgi.och hudläkare har den
daoskil socialstyrelsen, efter
200 anmälning!r, stanat €n ul-
redning om rcturpapper kan
vara hälsovldligl.

Ann-'ll\crcse KrrlbcrS. do'
cent vid Krrolinskr sjukhuset i

S(@kholm. känner igcn proble'
nra(iken frln en päglende de-

batt i Tyskland:
- Det lllter inte osannolikt att

del är returpappret 5om orsa'
kar problcorcn, srrgcr hon.

lnijenslans pä kroppen blir
kontakten med rcturpupper sl
intinl sonr i stjiinen där brldc
hud och slenrhinror iir kInsli83.

- i\1cn del ar svld [tt se vrlket
iiorne dct är sonr orsakar reak.
tioncn. Dct i)ehöver inte vara
sanrnra kornporrenl - skildx
papper är olika vad 8äller blde
innehåll oclr produklion. sl8er
Ann-ll)eresc Karlberg.

llon lror iven all de( finns cll
sto11 rnöakerlil. De orltrrniskor
sorD drabi)rs talrr intc hö81 onl
sina problent.

- Det är ju inget diskussioils-
ämne, siigcr 

^nn-'llrerese 
Karls'

bcrg.
Nrr Errgelbcn Ileonholcrs

vlinncr fick vcti alt han skulle
gä ut i CP Iör att berälta om
sina lrroblcm. möttes han av

fniss och skanrt.
illen hrn anser att debatteo är

för v'ktiE för alt förtiga5. Avcn
Ann-'l-herese Karlbcrg ellerlY'
ser etl !ner nYonscrat resone'
mang niir dct gäller rniliövänl!
ga produkter:

- Dst har sketl en födilrling.
Illan !ror att det sonr ör bra [ör
illiljön ävcil iir bra för vå. inre
n)iljö. N{cn det krn vnra sl nlt
dcr vi intc släppcr ut tår vi i s(il'
let nrcd oss i produkten. Ann'
lherese Korlberg kriiver att in'
dusirin trr siit uPpdrag På nllvar
@h börjnr konlrollera sinl Pro-

dukler.
- 

^nsvxret 
liggcr Pl

inrluslrin. Den bör
strilla högre kvalitets'
krav Pä det PBPPeT
som ingrlr i returPlP-
pcr, s:igcr lron.
. Meil Eva Snare.
Nortlenansvarig vid
i\lölnlycke konsu'
mcnl, häller inte med.
I srället är dcl enhelli.
gl regler och normer
sonl [rttas.

- Vi viilkomnar
di.cktiv som re-
glerar vad papp-
re{ flr innehilla.
vi önskar dcssul.
orn att man tiltn-
dc pl den fä.dita
produkten - inte
pil rilvaran e11er.

sorn den behand-
las under vagen.

Och under de 50
i1r sonr lllölnlycke
nrbelrl med rc-
lurfibrer har de
inte näKrd er{a.
renheter nv aller-
gicr orsaknde av
returpnppcr.

- Del här iir in8.
ct stofr problcm,
hävdur hon.

Int. heller har
hon sett nägra ve-
teilskapliga bevis
för att retu.pap-
pcr skulle orsaka
klåda och cksern.

Men för Engelbert Rennhofer
ricker dct rned att använda re-

turpipncr vid ell tonleltbesök
for rll lliln skr hil prolrlcm un-
dcr eil veckx-

Returffbrer lmporteras
lnsamllngen av papper har för-
dubblats de slsta tlo ären. Andå
lmporterade Sverigc under 1994
en betydande dcl av de returfitlrer
Industrin behöver:
. 40 p.ocent d allt udnlngspappcr.
. 39 prccenl av all wellpapp.
. 41 procent av övrigt returpapper.

Xålla: Skogslndurtrloma

Larm om Elftrosteri "':' I GP föra veckon vamade en glftex'
. pert lör att läggs varm mh feimat på ' .

papper tlllverkat 8v returfrbrer' Dåt'
kan linnas förorenlngar ov metaller
som bly, kom, koppar €h rlnk.

ReturDaDrEr fÖrorenas även av åm
. nen sonr rcdan tlnns I de produkter

som äteranvänds: plast, trltksväna'
lim, fårg och vax. Generellt undersöks
returpapper bars när oet gåller rcB
och tungrnetåller.

- Jrg llr alltid blira med mig
€n eBen torlelltulle ellcrsom
rlet bnrr Iinrrs rcturPrPPer P.1

illa ottcntli6J toalcller, sÅgcr
han.

bäd'

Giftexpert

för papper
KM girs mstou sk^dllg

varnar

t



Vid nrcdlcrlsntötc i .ianuari prcscntcrlclc OrdFöradc
Johnnv i(arlson ctt avtaisbud 1ör 1996. ivlotpartcn
hade klart dcl<lrrcrat att dctta var ett slutbr,rd.
Förhaucilingsc[:lccationcn rcdogjordo för dc l]tanga
gxr)gua lor lrlrnctl i ugl rnl. l(l iuralct vid förhandir ngs-
bordct hrcic fbrtsltt vlra i<.lirvt och Is,ligt. prccis sonr
dcn lringe för'lrrncilirrgsfict I99j. Avd.tiS's förhand-
larc hrrtlc {iirsol<t hrltlr virrlilar och rrtvligar för.ntt nii
nr.irurarc dct nxrl sour nrccllcmnritn'tt hadc sagt.ja till.
nre llansl<illrradcn rrrcllan ril<savtal och tLrscu l<ronor.
Rcdan vid clct nrötct \/Anladc Johnny l(arlson för.att
dct mälct troligcn c.l kundo nas. Förhandlarna sva-
radc pä näqra 1'rägor rv rncdlcnrnrarna och dct blcv
dags ltt qu Liil bcslrrt Dli bcgä«lc nrötcsscl<rctcrarcrr

orclct. cu l<rrnnig oclr ll<tiv facl<lig [örtrocnclcvalcl sonr
s.jrilr.' irar vlril nrcd och lörhancllrt och vct hur svtrrt
dct kan vara. I'lan Lrnciorl<linclc förhandlarnas arbctc
rurcd cu viss arogans och förcslog att rllxlt skullc ga
tillbaka och 1'ör'hanclla vichrc onr ctt cngliugsbcloplr
uppc pa dct slLrtbud sour givits. I-[en ans:ig att rrrarr

intc austräugt sig tiilr'äckligt. utatr att ctt slLrtbud -t-

l-i -2()000:- i cnglrrgsL''crlopp lq inorn rinrlighctcrrs
gräns. Förhuuclhrnl trlaclc orl rrtt till och nrcd cu
gingsbclopp 1tr bctvdligt lagrc nir.,ä [:lo, dct blankt
nc.j till \hd.jeg rrrtc lörstur är att cn lörtrocudc valcl
sonr sittcr rrrccl i AU. och evd.stvrclsc intc yttrnt sig i

ciossa instanscr utau qtr tr'ärs curot sirrl cgna bcslut i
stvrclscn, lör' dct rrasto harr lra o.iort. för ingcn lndc
tvdligcn rcscrvcr'tt sig i stvrclscn.

,,TSAru ANNAN"

-/*^ /L*-
Att ftrsöka vinna poäug gcnorn cn illa rilitad popu-
iisnr i dcssa sr,ära avtaisfrägor gör att.jng och många
nrcci ntc.j fick ctt botvdligt nrinskat l'örtrocurlc för för-
slrgsstiillarr:n. l-lau our nägon bordc vcta att.jtrst uu

är dct arbc§givarcn sol.)t har trunrl'llu lrandcn för dct
r^trr 1000 tnls l<anrrltcr utarr arbctc I vlr brarrch vill
rurarr rationaliscra bort lttcrliga 1:olsonal. Dä lir dct
into liltt att ö\,crtJ,ga arbctsgivarpartcu att vara lönc-
krtv tir rinrliga. I-r,ckligtvis är tncdlcnrarna i avd.68
rcalistcr och nränca.jaq pratat nrcd oticr urötet tvcker
att ärcts lörrcöl<ning blcv nägot blittrc ;in värrtat. Vi
passiva mcdlcmmer fär nog ta pä oss litc av sl<ulclen

att vi c.j backat u1;p vlira lörhandlalc blittrc ntccl ett
bcsöka rrccllcnrsurötcu. l\ntalct bcsöl<nrc pä urcdlcnts-
nrötcn 1'ar Förotagct rcda på gansl<a ontglr.cndc och lrar
vi varit cn 400--i00 pcrsor)cr var.jc gang sir har troli-
gcn cn viss osäkcrhct hos bolagct spridrt sig och ut-
gangcn l<anskc kornnrit rriirnrarc nulct. Att nrisstänklig
görl vara förhancllarc rnccl i dct rxi.rurastc utoltiska
cngings bclopp rrtl<astadc i torrrtrc [Lri'tcn sl<apar ingcn
bra grund lor dc sonr lir salt att forlrandlr. Vi nrästc
dcltaga nrcra och stöfta förhaucllingdclcgationcn iu-
lor '97 års avtals[ör.lrandlirrg sa l<uu vi nog rrii ctt gott
rcstrltat. årcts avtal blcv trots allt grnsk;r gott.!
Förhancilarrre skall ha ctt stort tack 1br siu cnvisa
karrrp.

a*****--

L

Vlrl sl<ullc sl<c onr " NÅN ANNAN" inte gordc dct han brul<ar''?

Sl<Lrllevi tacletarrsvarvi norutältviiltrar'övcrtillrrirqon"NÅNAr"r'NAN"? Niirskavi
bli rnyncliga övcr våra egna handlingar', bli hen'ar i virrt cgct hus'? FlLrr irirrgc sl<a r,,i

bluncla 1'ör vclklighctcn gcnonr att sl<yl1a på " Nr\N i\NNAN" ?

Nrr stirr vi irrl'ör cu siluation dir vi lal<tiskt rnåstc tu cgct allsvar.
SIta dcl i anstiincli{hctcns nan"u1 bli rrirgot rrrccl vår'a avtal 1<arr ',,i intc l:'rla trvcl<ct bal<orl
virrlörhandlingsl<orlrnittc byggas upp av "NÅN ANNAN ". Vi tillsanrnrans lrar cleu
qenrcnsanrrn sl<ylclighetcrr, cietta ausvar l<arr rntc avl<rävas "NAN ANNAN ".

Strrndas {örlranrllirrgarna giu dc cerrtnrla partcma irr (l)appcrs och Ar bio) och gör

utLigget. Mcd ctt siidarrt förlarandc l<au vi glöntura alla lol<ala l<rav, virr' [örhaudlings-
l<onrrn i ttc övcrl rirunat ti I I Ben gt Pcttcr'ssol)s s1>rirr gpojkar.

Blir clct iutc trycli lltliorn virnt (iutc "NAN ANNANS") lir'uv ]<orrmcr l-loluren oclr

MoDo:s lcd:rirrg att sitta och skratta iit oss. Cenour att vi iutc tajrs (?) stå för viila
bcfogadc lcraV l<ornr:rcl dcn lvtiljard sont l-lallsta kör iu att slinlta ncr i dc bcsuttnas
lickor och vi stirr srropet och sel pir.

o

l\[. , ,J aa7 ()r)

\

{

)v
N

Va<i gör vi clir? Komrncl vj att, i vaulig ordning banua srnrt sparl<a pir lacket(oss
sjiilva) och uudla om intc "NÄN ANNAN" lrade sliött [örtandlinarna biittrc???
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WffiHm kffiffitrspffiffik
ffim,Et kffitrffiBkraffiem

Debatt

PAPPEIISINDUSTRIN DRABBAS. l)(t1 (lutttn\tttt iiltlrt.rttitr fir trrtrrr prrtltlcttt. I)L
]()trlut:cil Lcvcr tlc;.ttiloilt i ltittl ilti(rttittk)tttalI i;ttrtkrtrtt:ttt lti;ljlctt !)lit iikil(l
arbctsLoslrlircrlatLlrultbtrkbygtltr. foto:IAN'ERIKHtNRlxSSON

Dot l)cl) dcr cn åtcrgilIg till ökad an-
vrinilning av Iossila brltrslcn, ocir diir-
nrc,l Fldr,rr !i lrll Jco pl,rlr,r1;1 1n;116-

fiir sl iiri nfcn.
Ycn iir lrcrctltl alt rtrc(llcrkn lill
crr sirlau utlccklingl

I Iur ski (lct viira nr(ijliA( ttt irv-
vceklrr rrll kirrokrirll lr:rrrr lrll i1r 2010

s0rlnln8.

utilrr ilit sJlDllirllsckonorrlin rvsoviirt
fiirsiinrras. cn stor dcl av dcn svcnska
cxportbcrocndc ilasindustrin slis ut
och rrL)ctsliisllctcn rilirnrcd ökar'j

Dct biir skattcbctrlarnr soln fir stit
lör nolln. Lonlir{rrnil i Svcrigc i all-
nraiilhct ()ch i Viirtrlli[](l i sytutcrlrct
hrr rrll lrrlcdning rtt liil.ja frilgru ntcd
stör\til upl)rDiirksiirt)ltcl.

Vi cltcr lyscr klrrr:r rpcltctlcr itt[r',r
tranrtidcn. Ska Svcrigc iivcn i [ort-
sältnirlAcn irc cn industriscktor av bc-
[yclclsc och cu samhiillsckouonti i ba-
lans, nråstc dct politiska lcdarskapet
sanrla sig kring cn rcalistisk och lång-
siktig cncrgipoiitik.

Dcl iir da1ls att myndighctcr ocll
polit,ikcr nrcd ansvar iör landeLs cucr-
gif,irsurJnrng tahr kl.rrsprik.

l{.idsl.rrt fur rll uppiallJS s(}m kirrl-

icrkas.'
\'r tvckcr,\lt 1S Iri,rrl,rJcl., t,tilk(-

ilru\l.r irktrskt botdc lt., -'.clt rrter.rn
si1. Vi har dcnna vintor dcssutonl [i\tt
bcvittDa hur vi tviltgrts imp()rtcra
r\sk kiirnkrn[tscl via Finlrndl

FolkonlrÖstningsrcsulliilc(, sotrr of'
ll ibcropas rv kiirttkraItsntotstiln-
drrna, visadc cndasl rtL inga rrya rc-
rrktorcr skullc bvggrs. lliksdagsbc-
\iutct lril[ 1930 om avvcckiing till lr
-r,1.) rir [rtlJl uti[rån hclt,,ttJr:r [dt-
ul\iittnintir ocll i clt.UlllJt sl,nl-
nirrgsl,r gc iin daUcns.

I Jirg har Svcrigc ctt rntcflrr(iurlclll
sctt lågt bcrocndc av lossilbascrad
cncrgiproduktion. Andcicn liggcr
Lrndcr 50 proccnt, rlrot Iiirntarc 90
proccnt i ctt intcrnatior)clll pcrspck-
tiv. Dcll.a pl grund av {tt yi är c1t aY

viirldcns mcst "kärnkrr[tliita" liindcr,
silrntidiE,t sonr vi lrrr rtrturliga förut-
siitlnintnr i loil]l r! vxl{crlkrirlt.

199 I triiflaJcs cn iivcrcnskontntcl-
sc nrcllan socialdcnrokrllcrnr. cco-
turr ocir folkpartict, som lcddc till ctt
riksiiagsbcslut onr cncrgipolitiska
riktlinlcr. Några av dc viktigastc
prrrrklcrrrr i dcssr rikllinlcr iir:
y' I)ct svcnska cncrg,is\stcnlct slia i

sti)rsta möjiiga utstracknirLt lirundas
pti varaktiga, Itclst inhcnrska och för-
ni'bara cncrgikällor srrtrt ctt c[[cktiv
cncr giltushirllning.
ru I)c oriirda älvarrtr oclt tlc lilv-
striickor, sonr ltar urilrtttrrgits Irtitt
utl)yglll)ad, ska skyrlrlrts livcrl i ft)It-
siiltninllcn.
ru Iincrgipolitikcrt ska utftrrntas sir

ntt (lcn svcnska industr i0s itltcrllr-
(i0nclla \onkurrctlskrltll tryAgir§ gc-
norrr crt srikcr tillgirr6 pl cl lill ctt
r irnligt pris.

I littills har inga rcrlislrskir rltcrtta-

REGIONER som redan tidi-
gare drabbats av indu-
strinedläggningar kommer
att drabbas ytterligare.

Det blir följden ont kärn-
kraftcn awecklas i förtid,
skriver tre fackliga förcträ-
dare från Värmland.
ffi

Vi efterlyser
klara spelregler
inför framtiden
l)EN 1S I)ECEN4BEIi lrrrlc cncrgi-
f,..1r1[]l\5loncn Itf,nl .rtt t,lc.l \l\irrl-
ning cnrotscdda slutbct;in krnilc.

-l 
ir;,rr lr,rr utrcJiilr,, \,rlr r'tl q.r

sotrr kaltcn krinil lrct rlr(it oclr !roll
sr[rt unr]vikit allJ klarir stirllnirrLlstir-
gandcn.

Kolrnrissioocn gör ctt ilntal kon-
slittcran(lcn. sorn övcrcnssl:inlrncr (iv tagils Iram. trots att Jct i dcrl ill-
nrcd iitligarc rikscl:rgsl,crlLrt oclr r)i1g- i niiinni dcl)atlcn. på fackliga oclt po-
ra r,;il klinda sanninAir i ir!ritt. Dcr.r\ lrtiska Longrcsrur ,rclt r h,,gstanlda
slLitsiiscrLiil[örpilrlotstorirltclirinlq- poirtrsk,\ lJl 8i(,rL\ illJlrlir vilic-Y1l-
..i1:1n", t,., lt. ilil-,,r ,,il] l\il,u\r I

\t,,rr l\yrr.u trll ";i -j(J(iy.§t'll Olll tlf Cl tlf .r\ r,rlj,l\':ir.,rr.r.r-
L\c,ntr(ldcn tor- :(/10 cLlcr 2025 har yåra SiProduktiorr. Iriir
Lrc rliilc[lcscil , ..- ,rl, f,r.r l1,,l.l:k .]

L,rbr jr 2utr). ,ry l-c'tlliIOl'Cl' lJLlllAt III ('rl rr,,!.,rJrr r rl..ss.r
rl(,( suur hilr.r t,c- daL. OClt dCtt tloqCtt tir .nrrrr,t;,nlrrng t,rlsrc

I i,l.l li.,l:i,.'1:;l tt ci fo r : t' t t t a t I b ö;' j a s () - iJJ :i'Jl:l,il"ll;il
5\.(r,.i.,r ;cd.rrr ArtcJlr'l'Ltllcrnullvcll.)) r,,,,lr,d;,currLrri,r.
iirsctt. \'idarc sri-
tcr nlilr alt "c!l

ffiffi
AdL r?iittqf.Å1 JFidru EI'ir,;1,s'i Dot iiI

så rlI orvsctL or]l irst iir
n riru ligcn

201{) cllctrcuktor k

lrct iotlclt
än slirogits urrlcr Ittitrtrlll
utirn iltt krrltl)illiilrscI l)ii- 2015 sir hirr vi'[i rcrktorcr Ljiir)rt rrt

cn rlat. Oclt rlcrt dilgcrl ar dct l(ir scot
ntt trijr,a siika cftcr alicrnrtivcn.

Lu furt i,l,r rr vcc 
" 

I i tt! rv k.ir rr L t lr [-
tcn mcd[ör samhällsckononliska
kostnadcr rv myckct stor onr[ittning.
I-liir hrr framf(irts rrrångr skildr trpp-
lattnrog,ar, nrcn llrt oss titta på nrigra
kost nadspos(cr.
O Elprisct kortrrncr Jtl ltöjns )iraltrtt
Acnonl att dct bascras på nYa an-
liiggningar, Mcrk()stnrdcn kan myck-
ct väl uppgå till mcr in lfi) rniljrrdcr
kronor.
g Dcn clintcnsiva industrin konttncr
att få storr problcm. Dc förctagcn ic-
ver dessulom i

kraftsviinlig [år intc lcda lill hand-
lingslurlrrnntrtg i crr f,ir nationcn så

rricntlrg lrig,r, Vlr,r tncdlcmntrr vill
sc nrcr av rcsultaqrolitik och nrindrc

av t;rktiska disposi-
irård intcrnatio-
ncll korrkurcns.
Konsckvcnserna
blir rtt rc8ioner
som rcdan tidi-
garc drrl)hals rv
i ndusl rinc(lliiA!,-
ningar och hirg
arllctslöshct

$$Dct tir dags att nxyn'
äighcter och politikcr
tncd ansvar för latdcts
arc r g,ifö rs ö rj ning ta I ar
klarspråk.c)p

tioncr.
E.n långsiktig in-

riktninA pll clt nytt
cncrgr ftirsörjnings-
systcm får dcn bästa
strrtcD nlcd cn för-
nu[tig lrantcring rv
kärnkra[tcn. vilkct
inncbär att köra

drabbas yttcriigarc. Här liggcr Värnr-
land, övriga 13crgslagcn och dc andra
skogsläncn i riskzoncn.
0 Kartrkriltslignrna vill lta ckono-
nrisk crsiittoing, otn rlc gctronr lng-
sllltnrnÅ tvintns st;tttgr stnr :rrtl,rgg-

linr,rr innrrt Jcssas tcknrskr livs-
lingd l;rtil slu[ .\vcn rlcn kostn;rJctt
l;irr uppgl till Irrcr in I00 Irriljrrrier
kronor.

sanrtiiga kärnkra[tvcrk den tckniska
och sdkcrhctsmässiga livsliingdcn ut.
DrflAcnonl fritörs rcsurscr för Jtt i

slnivcrIrn rncll.ut crrcrgihrrnscltcn
och sarnhllllct styrx in utvccklinEcn
ruot rrr lJrtgriktigt irållbrr cncrgi[ör'
sörjning. n

vilkr kotrscktcnscr fiir nriljiin får
rlir crr [iir tirlig awccklirr6 rr kiirrr-
krrflcrr?

.lr, sjiilvklrrl trcror ,Jctta pl vilkr
crsir:llIilAs:rllcrn.rliv vi v,rljcr. El fr.1n

I'r.,lrrirrrslcrr rrclt viildIrr[t k:ln llllc tc
irnn:lt ii,r rlrrgincllr ltidrlrg oclt
vrttcnkraftcn [lr intc byggas rrt. Sr'r

vi rir hiinvisrdc till olja, kol cllcr gas.
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Dags friska upp minnet om
å rh u n d ra d ets skatte ref o rm
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\,r..rL' ;\r.rv r , ,,ll lr, r,r.i.,rlt"r l. r ,, 1 t,,,l,l,r

I \ ,1.,, rrrr'.t,. ',.1..,r,1.1"'i.:r\. r. \1.,,' rr,,irr \
kor r crrrlct :rr iir lll litll ttt()l ilcLlsk.it r)llttirr irt,,itt skoltttt.
ir;rtnorlrorLcrt. rrlilr cr l'rt tlcrt oclr sl u li vit Llcri. Srrrr krtrrr!i'
arnl irv crsiitlnitr[srtivllcnrr i sjuk- oclt rr[)ctsliisllcts'
iors.tit tttgctr tlr .ckri lt;rrri lrrliL.

När nigon ctairlcrad pelilikcr trr upp skittcllöjning-
ar. ryckcr hclr dct b()rgcrligr clrblisscrnars,ct u1 och
sllr last dct onriiJiiF,a i itl ijkr skallclryckct. Iblkparti-
cts l-ars [-ciionborq talar ttrcri tlart plt sliirttttran olt folk-
prrticts {)cll socialdcnrokratcrDirs l(iitc rrir (icn "storl
sLattcrc[ornrcn'' gcnontliir dcs illt §krttcrcglcl lli sktli'
lc Iiggrr last untlcr Ii'rng lirl.

.liri: lr ()r (l(:l Iirrns rrllc(lrlirrlt ;lll lrisL:r rrPP ttrtrtnct n;tt
tlct grrllcr .1r lrltrl(lrlldets sl'iltlrt cl()t ltt.

I-hL rucl birrja nlcd itll 5li1 lilst.rtl (lct t.n]1il sknltc'
s\stcnrci irr(ic t,;rinrL ut. Kjcll'OIol irclcit oclr 1;r1l tlir lr-
dc {)ni irll sii hrrlllLrllt sorn nri)jlitt ircskrrva rlrldvrndig-
It!:tcil ir! cn loriindritrg. C)rd sotri pcrvcrst ocll ''rut-
ict" nilviindcs sorn orndönrc oru dct gitntla svstcntct.

Vilkl vrrr tli'r utgilrtgspurrktctna f(;r cIt I1\'t( skrtl,cs)'s-
tc n r'l
y' For ,lct [orsta skullc skattcsystcrncl ''tullgrirr sirr
grund[iggandc uppEi[t rtt s()iidariskt Iirtonsicra dctt of-
[cntligr vcrksanlilctcn".
y' Fö( dct andra skullc skattcsystcnrct bidra till "en jänr-
narc tördclning av lcvnadsstandilrdcn". I'roduktiva in-
salscr i fornr av arbctc. utl]ildoing. förctagxndc och sPa-
raldc skullc prcrnrcrirs. Skrttcfusk och skatlcPlancring
i alla fornrcr skullc bckiirnpas.
y' För dct lrcdjc var cn fiirutsiittting [<ir cn gcnontgri-
trilrr(la rcf,)r'rrr lr,l!f r .rll "f,rr,lclrrrrrgsIr,lrtrsk rirllvrs;r
ikullc .rpprirlllr:rllis'. Dcl(r lrlrlcl)flr il(t Llct snllllildc
skattgutiagct trltn höginkomsttaBarna intc skullc min-
skas som co fi)ljd av rcformen.

Ilur blcv då rcsultatct i [örhirilandc tili utgirngspunk-
t c rn a','

I slutskcclct rv arbctct nlcd skat(crcforntcll [anns sto-
ra nlotsiittniutar ntcllan LO och rcgcringcn frant[Örrlit
I)ir två punk(cr. Errligt LOs och SCIIs l)criikr)ingar fat-
iadcs rurgcflir.l.5 nliliirrdcr i skattcliitttrldcr fair dc sorn

rj:inrrJc undcr l:U{,(}(l kronor f'cr,1r.
V.1r t [{irslrg vrr att höja ntirtiDrlskrltcn [ör dc hÖ8st

avlönadc irin 50 till 55 proccnt, nåtot som Kjcll-Oloi
Fcldt och Ilcngt Wcsterbcrg nrotsatte si8 ntyckct bc-
stiimt mcd starkt stöd av TCOS l)1önt Roscngrcn.

Itrå.qan löstcs gcnom att dcn så kalladc brytpullktcn
(tilltiiligt) saIkti's s.l att ncr fick bctalr 50 proccnt. Dc
4.5 nriljrirdcr vi pi sl s:itt fick Ioss le,lcs ut till rJcnt srrrtt

tjiinadc undcr t20off) kr.
Tro(s dct(a kan vi i cftcrhand konstatcra att skattc-

rcformcn intc tillgodosirg kravct ptl "fördclningspoli-
tisk rättvisa".

Dct var också härda motsätlningar onr dc sl kalladc
dynailriska clfcktcrna. LOs uPp[.tttninB vir att skattc'
röfornrcn fullt ut rkullc !arr frnrnsicrad. Orn nägrr dy'
nanriska c[fcktcr skulle uppstå, vilkct vi tvivladc på,
kundc dcssa anvdndas i c(tcrhand.

Dcssvärrc lyckadcs vi inlc övcrLyga varc sig Kjcli-
OIof Fcldt cllcr folkpartict, utan skattcrcfornrcn blcv
undcrfinansicrad. Dcn totala cffcktcn [ör statskassan

bcräknas i dag till mcllan 20 och 40 millardcr kronor.
Hur liingc skullc då skatlcrcforrncn hålla?
Avsiktcn var sotrr Lars Lcijonborg nryckct riktiSt på-

pcknr att upptiirclscn skttllc vrra llnS,srktit och stabil.
Mcn Irar Lars Lci;onborg glönrt att lolkPartict samrc'
gcradc rnc.l Carl Bildt 1991-9'l och att Annc Wibblc
ionr [inartsministcr bdrjndc rascril skattcrc(orurcn gc-

nom följandc åtgirdcr:
y' Slopad onrsiittringssliltl Pl akticr och \iirdcPapPCr'
/ Sl('pal skfltt pll akticutrlclning.
r/ Slinkt ska(t på kapital.
y' Sänkt rcavinstskatt pä akticr.
/ SiIkt skn(t pl förnrögcrthctcr.

Allt dctta tili cn kosl.nad fair statsknssan på mcllan 20

och 30 nriljardcr kronor. När nu borgcrliga tidningar
och rcprcsintarrtcr lör dcn så kalladc nrarknadcn skri-
kcr soitr stuckrta g,risar och hotar mcd att nytta vcrk-
srnrlrct [r;1n SvcriSc, biir ntrtl liottrnrn ihir8, att skitltc-
rcfornrcn konrplcticrad nrcd rcgcringcn tlildts politik
varc sig var riittvis cllcr fullt ut finatrsicrad.

Att Lctala nrcrl ncdskärninglr liir gantla. sjuka och
brrn tyckcrjag iir st0tandc och hclt i stricl nlcd socirl-
dcrnoiratisk pilitik, i l
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