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AVTAL -96

Från och med årsskiftet gailer ett gemensamt avtal for alla grupper anställda som

reglerar de allmänna anställningsvillkoren. De centrala "parterna förutsatter att cle

olika lokala överenskommelser som träffats med utgångsprurkt från innehållet i de

gamla avtalen, efterhand ersåtts av nya överenskommelser med harmonisering av

gällande villkor for olika grupper med utgångspunkt från reglerna i det nya

avtalet."

Vissa delar av avtalet borjar gälla med automatik vid årsskiftet, medan andra

delar måste det förhandlas om innan de borjar gälla.

Betalning av OB-tillägg och övertid kommer frän den 11112 att räknas ut med

olika divisorer istallet för med %. Tex månadslönen ersätter 20 o/o OB,
600

månadslönen ersätter 60 % OB. Så snart de nya tryckta avtalen kommer skall

210
vi dela ut dem i fabriken sä ni får möjlighet attlara er allt det nya.

I den nya övertidsbetalningen är semesterlönen ( rörliga delar ) inrälcnad.

Frågor som vi måste förhandla om är ändrat kvalifikationsår för semester,

ersäftning för överlappningstid vid skiftaviösning och ändrad utbetalning av

mänadslönen.

Alla delar i detta avtal kommer inte att vara avklarade i en handvändning allt tar

sin tid.

Från årsskiftet gäller dock nya längre uppsägningstider, se bilagda tabeller i

§ 13 Uppsagrung.

Det totala värdet av detta avtal som är det enda i sitt slag på den privata arbets-

marknaden är ca + 1,5 % pä iönen genomsnittiigt sett.
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§ 13 Uppsägning

Mom 1

IVIom 2

Vid uppsägning från den anställdes sida gälier följande uppsägningstider,
såvida inte annat foljer av lokal eller enskild överenskommelse eller av
mom 3 nedan.

Den anställdes uppsägningstid i månader

Anställningstid
vid ftiretaget

<25ilr 25är 30ar 35år

<6mån
6man-6ar
>6ar

Uppsägning bör ske skriftligen med angivande av dag för uppsägningen
samt sista arbetsdag, Om uppsägningen likväl skett muntligen skali den
anställde snarast mojligt bekäfta uppsägningen tiil arbetsgivaren för att det
ej skaii råda oklarhet om huruvida uppsägningen skett.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller foljande uppsägningsrider
såvrda inte a:rnat följer av mom 3 eller av enskild eller lokal överens-
kommelse med iakttagande av bestämmelserna i mom 3.

Arbetsgivarens uppsägningstid i månader

Den anställdes ålder

Den anställdes :ilder

<25u 25i§ 30ar 35ar 40ar 45år,
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Anställningstid
vid ftiretaget

<6mån
/ooman-oar
oar-yar
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Har anställd, som sagts upp på grund av arbetsbrist, vid uppsägningsdagen
uppnått 55 års ålder och då har tio års sammanhiingande anstäliningstid
skall den enligt defta avtal gällande uppsägningstiden förlängas *.ä s.x
mänader.



Några rader från Pappers förbundsmöte 30 november - 1 december 1995
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3 högprioriterade omräden an bevaka och lägga
resurser på i det fackliga arbetet:

Sysselsdttningen
D e eko n o miska arbet svtllko re n

... förutom lönen: - A-kassa
- sjukförsäkringen
- pensionsvillkor

Arbetsmiljön i vid bemdrkelse
... innefattar även ffigor om:

- arbetsorganisation
utveckling i arbetet

Ny "förbundstidning"
Vår nuvarande fööundstidning SIA kommer att för-
svinna i och med årsskiftet 96D7 för Pappen medlem-
mar.

Förbundsmötet beslutade att i stiillet gå samman med
Meta1l och lndusrifacket om en gemensam tidning.
Tidningen skall ges ut lfgg/är.

Den nya tidningen skall vara folkbildande, bereda plats
för bild- och kulturjoumalistik, ha högt läsvärde, hög
attraktionskraft och hög tidningsteknisk kvaliter

Större delen av tidningen blir gemensam. Omslaget och
ungefllr 8 sidor blir fööundsspecifikt.

, t\, ,

Avtalsrörelsen -97
Pappers centrala avtalsrörelse Iöperut den 31 december
1996.

Eftersom vi var först klara och inte tillhör dem som har

den längsta avtalsperioden, betyder det att vi kommer ut
tidigt och ensirmma i nästa avtalsrörelse.

Trots det kommer vi att samarbeta med övriga LO-
fööund och andra organisationer (SIF och CF).

Under nästa år kommer det att göras en utvärdering av

vad det faktiska utfallet av gälIande avtal har gett beträf-
fande möjlighet tili kompetensutveckling, aIlmänna an-

ställningsvillkor och löneöverenskommelsen.

Detta kommer förhoppningsvis att ge en fingervisning
om hur värdet av Pappers' överenskommelse falit ut i
förhållande till andra gruppers.

Resultatet av uwärderingen blir sen en del i underlaget
för kraven inftir avtalsrörelsen 1997.

Avtalsförberedelsema skall föras i en så öppen diskus-
sion som möjligt och med en högt informationsflöde.

Bernd Schiiler
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Det lackar mot jd. Överallt pägfu en bakande ett stökande en städande ett pyntande och en
fejande. Det äts julbord till höger och väunter titl lands och till sjöss. De religiösa samlar in
julklappar till Bosniens muslimska bam som inte firar jul.

Och så harju Sverige fån en alldeles egen fredsapostel: Denlånga farbrom flygerkors
och wärs och mäk1ar frid och fröjd mellan människor. Håller han på tillräckligt tängc kanske
han lär sig an engelska språket även innehåller tonande S.

Dcn uppnådda freden skall övervakas av NATO. Värn av ordning kanske undrar varför
inte FN självt gör detta och varför inte NAIO skrorades dagen efter an Warszawapakten
gjorde det. Men nu är det som det är, sä bräka intel Det är bara för de svenska soldatcma att
måla deblåahjälmamagröna,begära cxtrarisktillägg ochge siguti rökoch damm och prova
om dct svenska stålet biter.

Den reiativt långa fredspcrioden i (Vtist-) Europa lir inte helier säkrad för all framtid.
Cenomförs EMU, kan mycket väl den historiska rivaliteten mellan Tlskiand och Frankrike
blossa upp igen.

Apropå bloss så kan inga juleljus i vtirlden lysa upp den mörka framtid som viinrar
undcrklassen: Trots goda konjunkturer, räder det en arbctslöshet på wåsiffriga proccntsatscr
i cle flesta industrillinder. Den tekniska utvccklingen harlett tiil attnliringslivetblivit mindre
bcrocnde av cn mångtalig, välutbildad och frisk arbctskraft. Därför skrotas de stora sociala
nätverken och den allmtinna skolutbildningen ner. Dc som tagit på sig att vara något slags
ledare för småfolket lt mest intresserade av egna förmåner, fatlskiirmar och kaniiircr.

Men än pågår verksamheten i Tomtens verkstad

- Säg mama!

- Mo-na?

- Nej, mama.

-Ma-ma.

- OK. Ho, ho, ho

GOD JI.IL!

Börje Nordström
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Försäkringsrutan
Under den hiir rubiken kommer vt i forlsiittningen att ge information om vad som hiinder på ftir-
sökringsområdct.

Nya premier för GF 13000
Från och med 960101 gäller nya premier ftir

avdelningens gruppförsäkring GF 13000. De nya
premiema är förmedlem ?3:-/mänad

förmedförsäkrad 55:50/.

MedlemsBarn :

Samhällets skydd för våra bam iir dåligt. Om
ett barn blir invalidiserat och fär begränsad
arbetsförmåga, blir förtidspensionen den lägsta
möjliga. Några pensionspoäng har ju inte hunnit
sparas ihop.

Alla ska ha råd att försäkra sina bam. premien

för MedlemsBarn är 1äg jämfört med andra
barnförsäkringar, men ger ändå ett rejäIt
försäkringsskydd. Det är bara medlemmar i det
fackfööund som tecknat avtal om Medlemsbam,
som fär ansluta sin bam till försäkringen. @appen
har en sädant avtal.) Dessutom gäller att medlemmen
själv måstevara anslutentill försäkring i gruppavtalet,
t ex gruppliv ellerTFF, förattfå teckna MedlemsBarn

MedlemsBam kan tecknas att gäIla för bam och
ungdomar som inte fyllt 20 år. Försäkringen gäller för
bam (även fosteöam) till dig som medlem ellertill
din make/maka/sambo.

Det behövs ingen hdlsoprövning för att
komma med i MedlemsBarn!

Medlemsbam gäller dygnet runt och har föl-
j ande ersätUringsmoment:

* ersättning vid vistelse på sjukvårdsinränning* ersättning vid anlagsprövning och rehabilitering* ersätlning vid invaliditet
* ersättning vid dödsfall
* ersäturing vid kostnader

- läkekosrnder, tandskadekostrlader, rese kost-
nadcr

* skadade kläderoch glasögon
* ersättrring vid vanprydande än

De viktigaste ersättningsmomenten gäller bäde vid
olycksfallsskada och vid sjukdom.

Vill du ansluta dittbamtillMedlemsBarn ellervill du
ha ynerli gue upplysningar om fö rsäkri nge, kontakta
lllrika eller Sune pä avdelningsexpedi tionen.

Sune Alm
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Barn tänker ofta
inte längre än
näsan ricker...

...clet flrr clu
göra istället

NledlemsBarn
FOLKSAM
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I och med detta nummer av PappersMagasinet öppnas galleri Robert Nyberg.
Vi skall i en komr:rancie nr presentera Robert niirmare och nu uöja oss meel

att konstatera att hau lor tillfiillet iir eu av Sveriges roligaste och mest efter-

frågacle tecknare. Överallt dyker han upp: i tidningar, i böcker, i seriealbum,

i annonser, prl affischpelare, vykoft och dernonstrationsplakat.
Nu finns han iiven i PappersMagasinet - tifuringen som kopieras!
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bd \?o \\ F !-i l tlLJ, oInfo rmationsblad frÅ:r Studtekommttt6n

En lägesrapport fran sfudiekommitdn.

Studiesiisongen har nu'kommit'ig*g på allvar och vi"kan konstatera eff."
fortsa$ stort intresse av att delta i fackets shrdiecirklar.
Sä här ser situationen ut just nu:

- Tillsammans med fiiretaget genomforcle vi under september-oltober wä
larrser i Biittre arbetsmiljö (BAM). Eftersom det nu i clecember skall vitljas
s§ddsombucl lor en ny 3-års period, kommer vi att i vår anordna nya BAM-
kurser. Då finns ocks[möjlighet att komplettera ftir de sommissaclä någon
av dagarna i höst.

- Den fackliga grundutbilclningen går ocksä viclare. Både FGU och Pappers Crnurd-

laus pågår nu. TiiI gnrndkursen fick vi sä många namfllningar att vi inte kan till-
godose alla anmälningar - hiilften fär viinta till hösten 1996.

- Datakurserna röner ett stort intresse. 6 l«user pågår, varav en i Norrtitlje. Tvä
står på tur att starta sä fort det blir möjligt.

- En fortsättningskurs i engelska pågår och en till på något högre nivå skall starta
Flera medlemmar deltar i Finska foreningens engelskalcurs.

- Pä fritidssidan har vi en navigationskurs på gång, evenhrellt även tyska, träslöjd,
fort s iittnings mat ematik o cir foto graferiog.

- Det finns några kurser vi inte blir av p g a ftir fi nnmiihringar, clet är; engelska flor'

nybörjare, yttre miljö, matematik nyb, svenska, sarnhiillskurskap, Du och diua
forsäkringar, styckning, spanska och flugfiske. Om det kommer in fler anmiilningnl
pä dessa kurser så skall vi naturligtvis fiirsöka starta upp clem.

öugt

Sex medlemmar har i höst deltagit i Fackiig Ungdomsskola på Aspö lursgård.

Den 2 november fick avdelningens lorsiiloilgsrådgivare sin årliga uppdateriug
i forsäkringmyheter. Folksam warade för utbildningen som skeclde på Valhait.

Sju mecllemmar deltog på LO-sekioneus "Ungdomens Dag" i Non'tiilje. Det blev
en lyckacl dng med lramtriidanden av statsmilrister Lrgvar Carlsson, LO-ordf
Berlil Jonsson och ex-fotbollsproffset Tor§örn Nilssou som på ett flingslande
vis beriittade om sjiilvlortroendets roli. Ingvar Carlsson som fyllde 61 år denna
dag fick dagen tili ära mottaga avd. 68:ans historik.
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VIL, I, Di-] EYGGA EN I4ODEI-,L,

AV FIAI-,L,STAVIK Ån i93O ?

JA, jag villgäma vara mecl i modell-projektet

Namn

Adress:

Telefou:

Lärnuas eiler skickas till ABF, Folkets Hus, Box 38,76322 Hallstavik
eller lämnas till receptionen på Valhall, Hallsta pappersbruk.
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Niil Ossian Westell dog i våras efterlämuacle han
ett projek sorn han aldrig haul att fullborcla.
I{an var rnitt uppe i ett ar.bete med att bygga en
rnodeil i papp över hur Hallstaviks samhiillet såg
tut i930 fi'ån Tommen tili uuvarande I(istinagirrdeu.
Vi iir uågra stycken "histolieintr.esseracle', sorn
gäma vi1l se Ossians arbete flirdigstäUt och cliirlor
urdrar vi om DU iir intresserad av att på något
siitt deltaga i rnodell-projektet.
Vi behöver hjriip av Dig som tycker det iir roligt
att bygga, Lnåla, l<Iippa, klistra, identifiera hus eller
bara "komura ihåg" irur det såg ut i I-Iallsta 1930.

Är Du intresseracl - arunäl Dig på talongen rreclan ellcr
riug 43p I-lailstavik, teI21606, så kaliar vi alla sor:r
arrmllll iutresse till en infonnationsträffi januari.
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Hallstasonen och fotografeu med stort F, som i arnatörFotogral

Curt Larsson är just nu aktuell mecl en utstiill[ing på I(ousthallen

i Nontiilje.
Diir.visas ett axplock av Curts bilcier. Ett aqtlock clär'flor att fi'ån

frrsta bokcn "Bilcler fi'ån I-Iailstavik" 1973 till höstens mernoarbok

"49 år rnecl kamerat)" irAL han hunnit ntecl Satntnanlagt tio stycken

egna böcker'. Vilken enastrieude kulturgiir:r-ing!

1991 fick Curt Larsson Pappersfbr-bturdets kulturstipendigrn och

avclelningen har också på olika sritt lorsökt stöclja Cufis betydelse-

fulla dolurnentation av vår samtid.

68:au villgratulera Curt tillftarngånganra oclt uppmaral medlemmant

att passa på och besöka Curt Larssons utstäl-luing i Nor:täije'
EURT LAR55t]N
I 0EC 1935 - E JAN 1996
vernissugc Lörtlng 9 tlcc kl l2-15

Roinc Crrlsson, frl fiirsvursrninistcr
och ftl rnerllern i llallsroviks fotoklublr
irrvigcr utsltillningcn kl 12,30

Nils CorLrn llolstein blÅscr fnnfur

r\ ntlcrs lirr6mrn, prcssfotogrlf bcriittrr
onr yrkcsfolografcn corrtro umstören

Dct blir också julrnust, pcppurkakor,
'lbnr och Jcrry, Counl IJusie och Clcnrr Millcr

rUi(n'r'ucT v,tlronlrrx

NORRTÄLJE KONSTHALL
Li[a Brogaran. S-ZOr SO r.tORRtÅUE. Tot 0 t76.714 09, Fax 0176.552 36

Curt Larssons fotoutställning !

Jag hade glädjen att bevista Curt Larssons invigning av hans fotoutstiillning. Det blev en
trevlig och glad tillstiillning. De foton som Curt utstiillt var mycket väl sammansatta och
speglade mycket av Hallsta och personligheter i Hallsta som skapade minne niir man
stannade till och tittade in i bilden. Jag kan rekommendera ev att ett besök pä konsthallen
under utstiillningstiden ej tir bortkastat. Curts samlade bilder under årtionden präglar ett
samhåilles uweckling och förtindring. Han har funnit den lilla måinniskans personligheter
samlade i bilder. Curt skall ha heder och åira ftir sin fotokonst, som i jåimförelse med anda
konstarter häller mycket hög klass.

Åkc rarron
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Hej!
Nu ärdet dags igen förennyfinummeravpappcn

Magasinet. Eftersom dctta är det sista numret för i år,
tänker jag skriva lite om olycksfall och tillbudssraristik
för 1995.

G1ädjande nog, har der minskat jämfört mcd förra
året. Fram riU 30/ 1 1 -95 har det i n tr'lffatZ}st olycko r och
94 sttiUbud. Dcr är 15 olyckoroch 13 tillbud mindrc än
förra året. Vad minskningen bcrorpå ärsvårt attveta. Har
vi blivit mer försiktiga, mer uppmåirksamma på risker
och därmed kan förcbygga dem, eller ärdetförsämringa-
ma i sjukförsäkringarna? Kanskc dct ärden kombination
av allt?

B ara för att dcr nu har minskat mcd olycksfall och
tillbud, beryder det inte att vi skall sluta meä säkerhets-
tänkande och förcbyggande åtgärder, fördetfinns mycket
kvar an göra. Dels fö r att nägra av tilibuden varit mycket
allvarliga och kunnat fä tragiska följder, dels för att några
av olycksfallcn varit mycket allvarliga, framför allt dc
med kemikalier.

Inom vår bransch har olycksfallcn minskat flera är i rad,
dctta faktum iir bara cn halv sanning. För allvarliga
olycksfall har ökat myckct markant! Med allvarliga
olycksfall menas att man har varit sjukskriven mer än 30
dagar eiler fått bcstående men. Och som sjukförsäkringa-
ma ser ut idag, drabbas dcn enskildc två gångef dels
fysiskt dels ekonomiskt.

Om ni upptäcker risker, rapportcra och se till att
åtgärder vidtas, för även den simplaste risk kan ..
allvarliga konsckvcnser för den cnskildc.

Hjdlp till atttTirebygga riskerna, det tjdnar vi alla pd!
Tdnk efterftire!

Hans Åhman

Än har inte iscn lagt sig på Edeboviken. Åtrninstonc inre
så pass att lasrfartygcn hindras i sin framfart. De fortsät-
ter atl anlöpa hamncn som vid vilken annan,årstid sorn
helst. Det var för övrigt längesen issiruadonen hindrade
båruilastningcn här i Hallstavik.

I början av decembcr höIi dock isen för ett litet
rådjur, som kom flycndc från Skärstasidan,jagat av en
räv. Dcn tog sig in i pappersmagasinet via cn av portama
vid bilutlastrringen. Kanske dcn uppfatraOe pappers_
stolpama som en skyddande skog?

På grund av den ökade pappersri[verkningen som
den nya PM 53 i Braviken kommer att innebära, skall

I MoDo charrra ett nytt ro-ro-fartyg som skall kunna lasta
över 5000 ron papper. Dct hällerjust nu på arr byggas på
tre svenska varv. En sektion är redan klar. Fartyget skall
anlöpa både Braviken och Hallstavik.

Bol aget cnvi sas mcd att försöka fö rs äim ra arbctsv illko ren
här i hamnen med bt a skiftgång, kortarc varseltider vid
uttag till eftermiddagsartietcn och vcckosiutmm. Frågan
har nu förts upp till "lokala förhandlingar,', d v s mellan
avd 68 och platsledningcn. Några förhandlingar blir dcr
dock inte förråin 1996 års lokala löneuppgörelse iir klar.
Denna måste dä bii bctydligr blittrc lin årcts.

, Någon uppgörclse om lossning av rcrurpappcr
frän båtar utanför ordinarie arbetstid finns ännu ej,

Börje Nordström
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Våra motioner på kongressen
Hör nedanföljer en redovisning över de motioner, som tnsönts ttll kongressenfrån avd 68

och hur kongressen beslutade i anledntng av motionerna:

Med lemsavgiftens storlek
Enskild motion från Henrik Brundin
Mottonören föreslog
att avgiften tas ut med ett fast,belopp per.månad.

eiler 7o-avgift baserad endast pä grundlönen.

Kongressen b'eslunde
att avslä motionen

Kollektlv sju kfö rsäkring
Motionens förslag
att ge fööundsstyrelsen i uppdrag att tcckna en äkta

kollektiv sj ukfö rs äkrin g
att försäkringen ska ge ersättning upp rilI 90o/o av

SGI (sjukpenninggrundande inkomst från 91:a
dagenoch fram till ev sjukpcnsionering).

Kongressen beslutade
att överlämna motionen till försäkringskommittCn, som
fär utreda möjli gheten med försäkrin gslösnin gar.

Karens vid siukdom
Mottonens förslag
att ge fööundet i uppdrag att med kraft verka för ett

bo rtt a g and e av karensd agen i sj ukfö rsäkri n gen

Kongressen beslutade
att bifalla motionen och överiämna den till LO och SAp

Hegelbunden hälsokontroll i
lörebyggande syfte lör skiftarbetare
Motionens förslag
att fööundet i kommande avtalsföfiandlihgar ver-

kar för att regelbundna häIsokontrolleri förebyg-
gande syfte genomftrs på företagen

Kongressen beslutade
att motionen inte föranteder någon ätgärd.

,-! tttrlia rrt

Utökad järnvågs- och kusttrafik
Motionens förslag
att förbundet arbetar för utbyggnad av jämvägs-och

kusttrafik.

Kongressen beslutade
att bifalla motionen.

Hättvis OB-ersättning
Motionens förslag
att up$ra åt avtalskonferensen att i kommande för-

handlingar kräva skifttillltgg i kronor och ören,
lika för alla införs i avtalet.

Kongressen beslutade
att överllimna m otionen till av ttiskonfcrensen.

Semestertiden Iängd
Motionens förslag
aff kongressenuppdrartillfööundsstyrelsenattvcrka

för 30 dagars semester för sam0i ga löntagare samt
att fööundsstyrelsen får i uppdrag an arbeta för en

utökad semester för skiftarbetare.

Kongressen beslutade
att överlämn a m otionen tiIl av talsko nfe rensen.

Arbetstidsf örkortn i n g
Motionens förslag
att förbundet fär i uppdrag att aktivt driva pä en gene-

rell arbetstidsförkortrring med 2,5 timmar per
vecka utan inkom strninskning.

Kongressen beslutade
att överlämna motionen till LO och den socialdemokra-
tiska riksdagsgruppen.

Foru. på nlista sida

F-! lfrlou trt
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Höjd övertidsersåttnin g
Enskild motionfrån Börje Falkhöll
Motionören föreslår
att uppdraga åt avtalskonferensen att i kommande

förhandlingar kiäva att överridsersäffiringen höjs
ftän50Vo rill 1007o.

Kongressen beslutade
att avslå motionen. .

Drittsuppehåll vid nyårshet gen
Motionens förslag
att fööundet verkar för att driftuppehållet ökas från

40 tiU 48 timmar under nyårshelgen.

Kongressen beslutade
att motionen inte föranleder någon åtgärd, eftersom
förslaget lir genomfört.

Drogpolicy
Motionens förslag
att fööundet tillsätter en grupp, som utarbetar en

drogpolicy för Pappers.

Kongressen beslutade
att motionen inte föranleder någon åtgärd.

Lagen om anställningsssdd - paragraf 99
Motionenföreslår
att fööundsstyrelsen redovisar på vilket sätt man

arbetat för an förverkliga beslutet från 1990 års
kongress. ((ongressen 1 990 bestutade om att för-
bundet skulle verka för en förändring av para-
graf 39 i LAS.)

Kongressen beslutade
att motionen inte föranleder någon åtgerd.

Folkomröstning
Motionenföreslår
att fööundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att

Sveriges Riksdag beslutar om en sådan iindring i
grundlagen, så att folkomrösuringar alltid blir be-
slutande.

Kongressen beslutade
aft motionen inte föranleder någon åtgärd.

Medlemskap iden Europeiska Unionen (EU)
Ens kild motio n från B ö rj e N ords tr öm
Motionören föreslår
att fööundet verkar för att Sverigc liimnar den

Europeiska Unionen (EU).

lnförande av etiska regler
Motionenföreslår
att fööundet utarktil etikregler att gäUa aila upp-

drag inom fööundet
att dessa regler även ska omfatra de följduppdrag

som kommer av det fackliga uppdraget, samt
att alla funktionåirer och förtroendevalda öppet ska

redovisa de förmåner och de arvoden de uppbiir ..._

till följd av det fackliga uppdraget.

Kongressen besluta.de
aft bifalla första att-satsen och att motionen i övrigt
inte föranleder nägon ätgärd.

Demokratin ifacket
Motionenföreslår
att fööundet tillsätter en arbetsgrupp som enkom

ska koncentrera sig på frägan om hur man skall
öka medlemsaktiviteten i facker

Kongressen beslutade
att avslå motionen.

Om du är tntesserad av attfåytterligare information
om behandltngen av yåra motioner, eller vad som i
övrtgt hönde på l<ongressen, ör duvötkonunen till
fackexpeditianen och ta del ay kongresspronkollet.

t-10 $Brnoa prt

Kongressen beslutade
att avslå motionen.



P app ersmagasin e t ko mmer att
ttpplå.ta sidor åt me dlemmarna

att framföra åstkter och
synpunkter, kan ske iiy en

någ o n s olskenshts to ria.
Infokommitt[n

L

L

För några år sedan u*-9. flesta av oss på ett informationsmöte i Folkets Hus. Vi hade fäu en ny plaschefinstallerad, så vi var ala nyfikna vad nan hade att komma med.
Detenabudskapetvarglasklart: Detvardåliga tidea lågtprispåpapperct, förhögtprispå rävaroma.Vi var för många anställda per ton producerat papper, låg dåligt'tiu i statistiken sas der, etc etc. Medicinenva r att producera mera, rationalisera samt ra-upp prisÅa, jlga tostnaoer bla, bla, bla.Detta stäldc vi upp pä, visserligen inte utan protester, men vi ställde upp på att arbeta hårdare ochmera' att folk fick sparken Kort sagt - vi gjorde det som förvlintas av ansvarsfulla miinniskor.
Det andra budskapet var inte fullt lika klart, men det gav förhoppningar om att de som var kvar päHallsta skulle få tadel av vinstcma som skulle kommanärdcivarbättrc vind i seglen - närsiffromapekadeuppät' I dagharvi nästaorkani seglen, siffromagårsom enraketraktupp, mennägralöftenharinteinfriats

,til,li';äfi att blästen inie ärnån'bläsi an raketen inte stanat. Kanske rir det sä om man sitteri

Med dcnna handling har vissa visat vilken människosyn de har, vad de tycker vi och värt arbete ärvärt på Hallsta' vi tog vårt ansvar när det krävdes. vi acceptåraJe oe forhå[anåen som var och hoppadesatt vissa, även om de inte vill acceptera förhålanden, åtninrton. infriar sin röfte.Som nägon sa; ',De & bra på att räkna, men de kan inte räkna ut,,.

äyrä kro"tåL

L

Undertecknad hörde i lördags på radion att en utredning
hade gjorts om byråkratin i stat, kommun och landsting
contra den privata sektom. lnte alls ovlintat, för mig blev
resultatet att ståt, kommun och landsting hade en byrå-
krat på var tionde anstäld. Efter 33 år vid Hallsta
pappersbruk sä var resultatet på den privata seklom inte
heller överraskande. En byråkrat på var femte anstäIld.
I Hallsta ståtar vi med att ha en byråkrat pä var särde
anställd och vi är pä väg till en byråkrat på var tredje
anställd.

Över-populationen pä icke produktiv personal
tenderar att öka istället för att minska. Man ser dem inte
ofta, men när det lir nägon gratis bjudning ellerjulgrans-
smyckning, så väller de fram ur sina holkar.

Hur känner man igen en byråkrat? Ja, man hör på
talet, de anviinder en finare vokabulär åin vi vanliga
dagliga mlinniskor, ofta finns det en del som förfinat sin
tal sä mycket att orden inte ens står i svensk ordlista.
Dessutom uppträder de oftast i klunga i folksamling och
ser ner på sina lägre stäende medarbetare.

Blir man tvungen att anlita byråkrater, så tar det läng tid
innan man får tag i honom och det uppdrag man eventu-
ellt vill ha hjäip med tarlång tid iruran nägot resulrat blir
f?irdigt. Det resultat eller beslut som sent omsider fram-
kommit fär man göra en 35-407o justeringar för att kunna
förverkliga.

Att framtiden ej ter sig allr för ljus för Haltsta
pappersbruk med den ökade byråkratin i tider dä jakten
pä kostnader är i allt öveöryggande. Frågan är när man
kanske får stanna någon produktionsenhet pä grund av
brist på anställda som kan köra enheten, för inte kan ni
väl tro att man kör ett pappenbruk med.byråkrater.

AkeJanzon i

JY
\^{



Sverige §amst i fdorden
DEN SVENSKA
vällärden är inte
mycket att skryta
med.

På många onrridcn iir
dct sociala skyddsniilct
b;ittrc i Norgc. Finland och
Danntark.

Finland lrar dc h;ista
barnbidragcn.

Norge har dcn högsta
sju kpcnningcn.

Dannrark har dc nrcsl.
gcncrösr a-kässcrcqlcrna.

Svcrigc har dcn lanAsti
fi)riikiraförsiik rirrgcn. nrcn
crsjitlnilgsnivin iir lro11r c i

Norrc och Drnnrrr k.
l-O-Tidningcn har jrim-

fört välfärdcn i dc nordis-
ka Iändcrna.

JämIörclscn gällcr a-kas-
san, barnbiclragen. sjukför-
säkringcn och föräldrale-
dighetcn. Dessutonr har vi
tag,it reda på vad dcL kos-
tar att gå till liikarc.

flögavliinadc n()rrnriin
kan få som mcst 2(iti000
svcnska kronor i kon[anI
crsältning onr dc blir ar-
bclslösa. Norrmiintrcn [år
62 proccnt av sin lön undcr
drygt trc iir, 1 7J vcckor.

Pcngarna korlnlci in(c
frln a-kassan. Dct norska
systcmct ir knutct till skat-
tcsyslcnlcl,.

A-kassa:90 procent
I Dannrark fär dc rrbcts-

lösa 90 proccnt av iöncn
friln a'kassan i hcla sju llr.
Dct lriiAstr bcloppct iir
tltvgt I 5li (XX) kronor pcr lr.

I I'-inland iir crsiittningcn
[rån a-kassorna gradcrad.
Ju llgre lön, dcsto hijgrs
crsättning i proccnt.

Dcn som tjänar högst
6 190 kronor i månadcn [år
ut dcn högsta ersättningcn
- 76.9 proccnt. De som tjä-
nar 23 200 kronor cllcr mcr
får ut 4,1,5 prccnt av lönen

Veckons

II

[rån a-kassrn.
Ersiittningcn bctalas ut i

högst 5(Xl dagar. En trant-
ning till 3ff) dagrr diskutc-
ras, [.-örslagct är onrstritt.

Förslag onr ncdskärning-
ar av a-kassan lrar tvll

8c-

ctt:
unrk( hclhctsavtal på ar-
bctsmarknadcn. Dir mcd-
vcrkar också rcgcrin6lcn
mcd bland annal vi$a skat-
tclättnadcr och andra i'l(-

tärdcr sonr bclöning för
avlilct

Avtrlct sntl l11[gt innc,
ntcn nu rildcr frcd p;l ar-
bctsnrarknadcn till januari
199{t.

Finland är dct land i Nor-
dcn som har drabbats hår-
dast av 90-talskriscn. Dcn
öppna arbctslöshctcn lig-
gcr kvar pä ungcfär 18 pro-
ccnt, enligt dct finska ar.
betsntinistcrict.

Åndå iir Finlancl biist i
n-ordcu pi barnbidrag.
Flcrbarnsfamiljcr och cn-
sam[örstirjarc prcnricras
särskilt.

Barnbidragcn sänktes i
juli, mcn Finland liggcr
fortfarandc i topp.

S skår i Finland -

Övcrhuvudtagct har tJcn
ckononriska kriscn drabbat
barnlamiljerna härt. Esko
Ahos ccntcr-högcrrcgcring
har följts av cn koalitions-
rcgcring nrcd socialdcrno-
kratcr lll dc vik(igrstc pos-
tcr)a, trrcr ncdskiirningar-
na fortslittor.

Dcn scnastc
gick ut över

baparingcn
dct finska

vårdnadsbidraget, hcm-
värdsbidragct-

Ef(cr ärskiftet kan man
[å 5 880 kronor för att vara
hcnrma mcd barn som
mcst - cn sänkning med
2265 kronor sorn mcst. Dct

lrigsta lrcmvärdsbidragcr
blir 232I kronor.

Nivån varicrar lrcrocndc
på barncns åldcr, fanriljcns
storlck och Yilkcn kommun
familjcn bor i.

Norgc prcmicrar fami)jcr
nrcd riktigt snrå barn. Dcs-
sa familjcr får dc högsta bi-
dragcn i Nordcn. Mcn dc
norska barnbidragcn blir
snålarc ju flcr och äldrc
barncn blir.

Danskarna gradcrar
lrarnbidragcn cftcr barncns
åldcr.

Dc svcnska harnbidra-
gctr iir slifirst i Nordcn.

Sverige i dagis.topp
BarnonrsorBcn är sämst

utbyggd i Norge, verkar
dct som, och bäst i Sverigc.
Dagisavgifterna i dc nor-
diska ländcrna varicrar
från kommun till kommun
utan några tak. Det cnda
undantagct är Finland. Där

skr ingcn lrchijva bctalr
olcr an drygt 2 2[X.) kronor
pcr barn och nrånad.

Norgc ir säkcrt världs-
t)äst pä sjuklön. En norr-
ntan kan vara sjuk mcd full
liln upp tiil 20523 svcnska
kronor i ntänadcn i ctt helt
lrs tiJ - utiru karcnsdrgar.

Finlntrdarc får också va-
ra sjuka mcd full liin och
utan karensdagar, mcn in-
tc cnligt lag utan bascrat på
kollcktivavtal.

l)anskarnr fär 90 pro-
ccnl i sjukcrsiiilning upp
till 15lJ165 kronor oclr dc
Irar inga karcnsdagar.

Svcrigc konrmcr pi junr-
boplats igcn nrcd cn ka-
rcnsdag och cn ersätt-
ningsnivå på 75 proccnt
frän årsskiftct.

Därcmot kan svcnskar
vara sjuka längc och bc-
hålla sjukpenningcn. !

Norsk, dansk och finsk välfärd bättre än den svenska på åtskillisa områden

Asrm0

Vätfärden
i Norden
Rcglcrna från och
ntcd i januari 1996.

Arbets.
löshet

A-krssa 75 7'.
Gräns; 3(X) dagar.
Tak: 5(r4 kronor pcr drg i crsättning
[rån a-kassan.
Karcns:5 dagar.
Dc sonr inl.c är nrcd i a-kassan [år kas,
kontrnt arbctsrnarknadsstöd, 5060
kronor pcr månad.
Dcll iJ.dII)ctslösr nrcJ first,rnrt:rllning
får bara stiinrpla undcr en pcriod (300
dagirr.450 dagar firr dcn sonr iir -55 i1r

cilcr äldrc).'lintanställda och andra
vrkrrrcr trcrörs intc av,ilJrrngcn.
Cräns för dcm som är 55 år och äldre:
450 dagrr, därcltcr kan dc få kas fram
till pcnsioncn.

rffi
A-kassa 44,5-7(r,9 7o av löncn. Ju hö-
grc lön. dcsto lägrc proccntsats.
Cräns: 500 dagar (bantning till 300 rla-
gar pä förslag).
Tak: 278400 kr (högsta lön sonr grund
för a-kassa).
Karcns:5 dagar.
Dc sonr är 55 år och iildrc [år arbets-
löshctspcnsion=dagpcnning till pcn-
§r o ncn.
Dcltidsarbctslösa får a-Iassa (jrinrkad
dagpcnuing).
Dc som inte är nrcd i a-kassan får
grunddagpcnning, 1S3 kronor pcr dag.
Dcssutom fi nns arbctsmarknadsstöd,
som bchovsprövas. lngcn tidsgräns ftir
utförsäkradc.

E,rsättninB:62 7o av Iöncn.
Grlins: Drygt 3 nr Q73 vcckor, siink-
ning till 150 veckor på förslag.)
Tak: 446280 kronor (högsta lön som
grund [ör a-kassa.)
Karcns: 3 dagar.
Ingcn a-kassa. Esättningcn knutcn till
skattcsystcnlet. Alla som t.iänar minst
30784 kronor pcr år [år arbctsliis-
hctsskydd.
llarntillägg (för barn undcr 18 år):
8:38 kronor pcr dag och barn i 26
vcckor, däreftcr 19:91 kronor pcr barn
och dag.

#
A-kassa: ff) 7" av lönen.
Cräns:7 är.
Tak: 158000 kronor (högstä bclopp
lrän a-kassan.)
Karcns: lngcn karensdag.
Dc som intc är med i nägon a-kassa
[är sökä bchovsprövad socialh]lilp.
"Arbctsplikt" cftcr två års arbctslös-
hct (sex mänadcr för ungdomar undcr
25 år) på förslag. Dc artrctslösa ska
älägEas att acccptcra utbildning, prak-
tik cllcr jobb som santhållct erbjudcr.

.f,iF

Föräldra-
ledicfiet

Tid: 4.50 dagar.
Nivå: 300 drgar nrcd 75%.
2x30 dagar (nranrnra- och prppalcdig-
hct) nrccl ti5'/..
90 dagar nrcd garantibciopp (r0 kro-
nor pcr dag.
Sjukpcnrring upp till 50 dagar [iirc [ör-
lossningcn. yarav dc trc första dagar-
na nrccl 65% och dc följandc nrcd
fto,y..
Tio dagar med 75% till pappan i sam-
band nrcd [örlossningcn.

Tid: 263 dagar,30-50 av dcssa ska tas
ut [örc ncdkonrstcn.
Yttcrligarc (r0 dagar vid flcrbarns[öd-
scl.
105 dagar ska tas ut av modcrn, sex
drgar av fatlcrn. FarJcrn ffrr yttctlig;r-
rc Gl2 dagar i sanrband ntcrl förloss-
n l n8,cn.
Nivä: Oftast får mamman och pappan
bchllla tull lön unrJcr töräldralcdig-
hclcn i flcra månadcr cnligt kollck-
tivävtal. därcfter 46-66% av löncn.
Ersättningcn är liigst 123 kronor onr
drgcn.

Tid: Ett år, -52 vcckor, cllcr 42 vcck-
or, varav nlinst trc vcckor förc ncd-
konrstcn.
Nivå: 100 % (42 vcckor) cllcr 80 %
(52 vcckor).
Nlorlcrn kan lil crslittning 3- I 2 vcckor
lilrc ncdkonrstcn.
l'appan skå ta ut nrinst fyra vcckor av
fiiräldralcdighctcn, annars gilr dagar-
na [örloradc.
Tvä vcckor utan crsåttning [ör pap-
pan i samband med förlossning. Vissa
fädcr får lön cnligt avtal.
Förlildrar utan arbctc ttr 24392 kro-
nor i engångsbclopp.

$uk
försäkring

Nivä:75 Yo.

En karcnsdag.
Gräns: Ing,cn tidsgräns.
PcrmancnI fränvaro kan Icda till sjuk"

.bidrag.

Nivä; Full Iön cnligt dc llcta kollek-
tiYaYtal.
Ingcn karensdag. Undantag: En ka-
rensdag i visa branscher föranställda -

med kort anställningstid.
Folk sm inte löncarbctar får 102 kro-
nor i högst 300 dagar. Då gällcr tio ka-
rensdagar. (Dct finns förslag om att
avskaffa denna ersättning [rän års-
skiftct).

246280 kronor.
Ingen karensdag.

,Gräns: 52 veckmr ,, , "

Nivå: 100 % upp till en årsinkomst på
nor.
Ingen karensdag.

Ersåttning 90 % upp tilt 158 365 kro-

Barn-
bidrag

Ett barn: 640 kronor.
Två barn: 1 280 kronor.
Trc barn: 1 920 kronor (2 1 20 kronor).
Fyra barn: 3 360 kronor (2 560 kronor.)
Fcnr barn: 3 200 kronor (4 750 kronor).
(Siftrorna inonr parcntcs visar bclop-
pcn [ör hirn fötlda förc dcn I januari
1996). Dc andra si[[rorna gällcr barn
sonr fiids eftcr dcn 1 januari 1996.

Ett barn:8ä kronor.
Två bam: 1 845 kronor.
Trc barn: 3 050 kronor.
Fyra barn: 4 444 kronor.
Fcm barn: 6028 kronor.
Ensanrförsörjartillägg 309 kronor pcr
barn och månad cftcr ansökan.
Örvigt: Mammalåda vid födscln cllcr
1 176 kronor i kontant cngängsbidrag.

Ett barn: 922 kronor.
Två barn: 1 891 kronor.
Trc barn:2 987 kronor.
Fyra barn:4 140 kronor.
Fcnr barn: 5 327 kronor.
Smäbarnstilligg: 446 kronor pcr nrå-
nad till barn i äldcrn l-3 år.

G2 år: 953 kronor pcr barn.
3{ år:854 kronor pcr bam.
7-17 år:655 kronor pcr barn.

Läkar-
besök

Cirka 135 kronor per bcsök (lands-
tingcn bcstainrmcr), max 1 700 kronor
pcr 1lr.

0-232 kronor pcr är, Varjc kommun
fastställer taxan,

105 kronor pcr besök, max I 195 kro-
nor pcr är.

Gratis.

Tid: 28 vcckor=140 dagar.
4 vcckor förc ncdkonrstcn.
l4 vcckor cnbart för manlmän.
l0 vcckor kan dclas.
Nivå:90 proccnt av löncn upp till
I 5{l 3(r5 kronor.
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L,åt oss tiinda ett tjus i tnöt*ret
för' alla pci deruna-jord
och önska att alla fick sitta vid
ett stort dignande bord
rued mat och värme
sot?t fick allas ögon att tbtdra
sotn sruå ljus i natten
och det vi med gliidje se
Och vi alla också örtsku
att uppå vår jord
det vore fred och frihet
så att alla märudskor kwde
få njuta av livet

!

I
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Notl

I skuggan av rekordvinsterna har årets avtals-
lörhandlingar avslutats och det lokala löne-
påslaget blev så litet att det inte är nämnvärt.
I stället har vi "medaöetare" erhållit ett julkort
- pä tjänstemännen vid löretaget (!?).'
"Alttid något" sa han som lick se Ämål

Man har fu)rt hur slgddsombud skrikit om
ostroppade timmcrbilar. Nrir man sen ser sanwa
person utan slqddsskDr spatsera runt mcd sina
r ö hnålade t åna g lar, mis t e r ha n t rov ördi g he t e n.

Rolf Westerlwd

Inför 1996 har lIallsta fått ett sparl«av på 21 miljonet som
skall tas på fasta kostander=rationalisera, personalminsk-
ning. Det kan inte vara särskilt svärt för bolaget att göra
med det bildbevis som finns, d.llr man ser vilka som hade
tid au leka på betald arbetstid ulan art produkrionen
stördes. Kanske kan vi då komma med i Guinness rekord-
bOK SOM VäIIdENS SIörStå JULGRANSPLUNDRING.
Kanske harjag fel.

Tomten

Förhandlingssituar.ionen i Hallsta påminner om ett känt
barnprogram som fanns pä 7O-raleg Anita ochTelevinken.

Där yi kan liknas vid Anita, man såg vem som pratade,
handling och ord kom från samma p€rson, medan vk
motpart kan likrns vid Televinken. Man såg en sprattel-
gubbe i trä hänga i trädarna, men rösten och rörelserna
kom uppifrån.

Det tyckte bamen var roligt, men tycker inte vi.
Björnes Magasin

o

Arets lutk[apO fö, fi.urudägnre!
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JULTIPSET

Hör kommer ndgra tankenötter, som ni kan tigna julen dt att knticka. Fytl i tipsraden och yimna den tll
68:ans exp. Bo@rtser vöntar.

L

1

2.

3.

5

6.

"Julbåten Julian" hette TV:s första adventskalender.
Men vilket år sändes den?
1) 1961

x) 1963
2) 1967

En kiind svensk författare har skrivit romanen
"Juloratoriet".
Vad heter författaren?
1) Per-Olof Enqvisr
X) Per Anders Fogelström
2) Göran Tunström

Bengt "Julle" Gustavsson var med och spelade hem
silvermedalj åt Sverige i fotbolls-VM 1958. I vilken
allsvensk klubb spelade han sina flesta matcher?
1) IFK Norrköping
X) IFK Göteborg
2) Hiilsingborgs IF

Julius Nyerere blev år 1962 president i en afrikanst stat.
Vilken?
1) Zambia
X) Tanzania
2) Zure

1) Svensson
X) Karlsson
2) Johansson

Vilken ftirg har julrosens blommor?
1) Röda
2) Vita
3) Gula

1X2

4.

Forts. pä nästa sida

t

L

L

Carl Jularbo var en svansk dragspelskung, som levde
åren 1893 - 1966. Vad hette han i efternam innan han tog
namnet Jularbo?
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Det finns flera öar med namnet Julön (Christmas Island).
Den största av dem ligger sörCer om Javas västspets och
administreras sedan 1951 av
1) Indonesien
X) Filippinema
2) Australien

Den romerske statsmannen Gajus Julius Caesar blev
mördad av bl a Cassius och Brutus. Vilket år?
1) År ++ f. fr.
X) Lr U e. Kr.
?) Ä,r tU e. Kr.

9. "Fall julesnö och susa djupa mo!', Vem skrev dessa
kiinda rader?
1) Verner von Heidenstam
X) ElmerDiktonius
2) Gustav FrörCing

10. Staden Jullunder ligger i delstaten punjab, men i
vilket land?
1) Indien
X) Pakistan
2) Kambodja

11. Vilket år intrtiffade julirevolurionen i paris?
1) 1830
x) 184s
2) 1852

12. Under vilka århundrade omralas den ft)rsta julgranen
i Sverige?
1) 1700-talet
X) 1800-talet
2) 1900-talet

13. Julevangeliet, beräftelsen om Jesu fMelse, finns i
kapitel 2 verserna 1-20. Men i vilket evangelium?
1) Matteus
X) Markus
2) Lukas

1X2

Namn:

L


