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FöRBUNDSSTYRELSEN
OMVALD
töre valet av förbundsstyrelse avgavs en röstförklaring'
Vi ,,saxarz direkt ur kongre§sens snabbprotokoll:
en röstThomas Nilsson, avd I I 1: Jag ska å många delegaters vägnar avge
förklaring som lyder:

L

Efter att eu splirgat förbundsmöte accepterade 1998 års avul har förbundets
en väsentlig
florhandlare una.r uarln-iiiili-pningsfoihandlingar omforhandlat
u.'d:l
del i avtalel nrbetsiidsftirkoiningen iir inte längre en halv procent
jobbar
dagllo
som
för
dem
indänade lönesumman utan ett visst timantal, nio
reträtt
en
och åtta för skiftarb"*". Detta åir en reträB fr'an ingångna avtal och
junimöte accepterade
från det avtal som förbundsmötet accepterade. På sitt
detta'
förbundsstyrelsen, så niir som på två reservanter'

L

Bengt
Detta agerande från Sune Ekbåge, Bengt Hallberg, Roger Karlsson,
medfört
har
Rogersram, Carin Uffisson-firUuna och GunillaAndersson
att vi allvarligt funOer;ipa .n inte stödja deras kandidaturer till förtroenderösta på
poster i förbundet. Trots detta kommer undertecknade delegater att
varit
deras övriga agerande som förtroendevalda
dessa person.r,

"ft"irom
positivt för Pappers.

Thomas Nilsson, Lars Wåhlstedt, Krister Gustavsson, avd 1 1 1,
Taisto Hautala, Ann-Charlotte Widlund, avd 68'
Thomas Brännström, avd 2,
Tord Andersson, avd 50,
Stefan Ekdahl, avd 4,
Anders Wiklund, Göran Israelsson, Sonny Waern' avd 50'

Leif Hallenberg, Tordh Cillving, avd2,
Roland Ekeblad, avd72,
Hans Åhman, Lennart Svenberg' avd 68,
Björn Elmertoft, avd 4,
Lena Berglund, avd 72,
Sune Alm, avd 68
sammansättning:
Pappers fööundss§relse har etter kongressen föliande
Sune Ekbåge, fööundsondförande
Ben gt Hall berg fööu ndssekreterarc
Robärt tundbery fööundskassör

Ondinarie ledamöten
Ulf Strömbäct«, avd 165, Karlsborg
Carina Magnusson'Fernlund, avd 15, lSSesund
tars.cörarilohansson, avd 1l t, Grycksbo
Roger Karlsson, avd 36, Skoghall .
Cu-nilta Andercson, avd 54, Skiiölacka
Bengt Rogerstam, avd 9, Värö

L
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PAPPERS UTREDER
MEDLEMSOMRöSTNING
Så här skriver "DAGENS ARBETE" om ett av kongressens beslut:

t
e

Frågan om medlemsornröstrting btev inte den heta potatis
som mfurga frirvAntat på Pappen kongress. Ombuden gick
på föÖundsstyrelsens linje om att fägan ska umedas - med
tillägget att niista års förbundsmöte får möilighet att besluta
om eventuella stadgeforiindringar.

Det var avd 68 Hallstavik och avd I t I Grycksbo som lyft
frågan om medlemsomröstning i sina motioner. De ville få
inskivet i stadgarnas §21, att rådgivande
medlemsomröstning ska genomfbras när minst 25 procent
av de aktiva medlemmarna skiftligt kräver detta. (I
Grycksbos fall mer än en tredjedel arr medlemmarna).

L

L

Förbundsstyrelsen har brståelse ör kravet, men menar att
resultatet av sådana omröstningar kan bli svårtotkade. Man
foreslog ändå kongressen att frågan utreds ör att i god tid
öre nästa avtalsrörelse kunna göra nÖdvändiga forandringar
i stadgarna. Med det svaret lat sig ombuden nöja. Dock inte
utan en stunds debatt.
Johnny Karlsson avd 68 Hallstavik noterade aft han
motionerade i amnet fOr femton år sedan, men "ännu inte
sett någor uredning'. L{an- sttillde sig dock bakom det
tilläggsyrkande som Grycksbos Lars-Göran Johansson
lanserade: att ge kommande förbundsmöte mojlighet att
ändra i stadgarna.
Detta ansåg även fOrbundets förhandlare Lennart Olovsson
som en bra ide och så blev det.

cöRRr{ wmgRgeRc

(98082

l)
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UTTALANDE OM
ARB ETSS KAD

E Fö

RSÄKRI

NGEN

"Det är en skandal att den som skadats eller blir sjuk genom sitt
arbete också drabbas ekonomiskt. tdag har vi sämre försäkringsskydd på svenska arbetsplatser än på väga rna, i trafiken."
Det konstatera Pappers som under kongressen tog ett särskilt uttalande för att markera sitt missnöje med hur villkoren för de
arbetsskadade har försäm rats.

L

Uttalandet återges här i sin helhet:

Uttalande från Pappers kongress den 20-23 augusti 1998

P PTRt

Det är skandal att den som skadas eller blir sjuk genom sitt arbete också drabbas
ekonomiskt. Idag har vi sämre försäkringss§dd på svenska arbetsplatser än på
vägarna - i trafiken.
Många anställda, de flesta av dem kvinnor drabbas av belastningsskador och
sjukdomar p g a olämpligt utformade arbeten och arbetsplatser. Reglema ftir
bedömning av vad som är en arbetsskada måste ändras. Belasfnings- och
florslitningsskador måste erkännas som arbetsskador och.arbetssjukdomar i de

fall de är det"

I

En avgörande roll vid bedömningen, for godkännande eller inte, av en
arbetsskada har lorsäkringskassans ft)rtroendeläkare, som utan att fäffa eller
undersöka den arbetsskadade gör sina bedömningar, i många fall till nackdel for
den skadade. Detta system anser vi vara ett hot mot rättssäkerheten.

Arbetsskadesjukpenningen måste återinforas. Det är helt oacceptabelt att en
som skadat sig på arbetet lider ekonomiskt under den, ofta mycket långa tid,
som går innan rätten till arbetsskadeliwänta prövas.

(fortr. nilste rkle)

5
Avtalsförsälaingens prövning av vållande, flor rätt till full ersättning av
inkomstförlust vid olycksfall, är orättvist och ett byråkratisk krångel, som ofta
uppfattas som rena lotteriet. Försäkringens prövning av vållande hindrar många
gånger en riktig utredning av olycksfallet i syfte att förebygganya olycksfall.
Det forekommer att man inte vill medge att något varit fel och därmed framstå
som vållande. Den som skadas på jobbet måste snarast fä full ersättning flor
inkomstförlust och då kan också vållandeprövningen i forsäkringen tas bort, till
glädje och nytta för alla inblandade, utom några fä byråkrater.
Pappers kongress kräver

L
e

o

att reglerna för vad som erkänns som arbetsskador och arbetssjukdomar
vidgas.

o att forsäkringskassans

system med förtroendeläkare förändras

o

att arbetsskadesjukpenningen återinförs

o

att vållandeprövningen i avtalsförsäkringen tas bort.

L

VÅRA KONGRESSOMBUD

L

Vid Svenska Pappersindustriarbetareförbundets 2O:e ordinarie
kongress den 20 - 23 augusti 1 998 representerades avd. 68 av
följande perconen

lohnny Karlsson
Sune Alm
Ann-Charlotte Widlund
Lennart Svenberg
Roger Berglund

Hans Åhman

Iaisfo Hautala

A
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INDUSTRIPOLITISKT
UTTALANDE
Kongressen antog följande uttalande:
Industripolitiskt uttalande från Pappers kongress den 20 - 23 september

Svensk massa- och pappersindustri är en bransch

Vi

1998

som domineras av multinationella ftiretag.

har haft en utveckling från svenska ftiretag med stor exportandel

med hvudkontoret kvar i Sverige. Nu har man inlett en utveckling

till

till

europeiska koncemer

att bli globala koncer-

ner, där vi inte vet var huvudkontoret kommer att placeras. De nationella banden upplöses
alltmer.

För dessa loretag är det öppen fråga om en ny investering skall ske i Sverige eller i något annat land. Det åir en sarrunanvägning av olika faktorer som avgör, inte nationella bindningar.
Faktorer som tillgang och pris på råvaror, el, transporter, arbetskraft, regler på miljöomrädet
osv

Vårt geografiska läge innebär i sig högre transportkostnader än många konkurrenter, medan
övriga faktorer kan påverkas av olika aktörer. Arbetskraftskostnaderna är klart konkurrenskraftiga genom en i hctg grad rationell produktion. Andra faktorer kan i olika grad påverkas av
politiska beslut såsom skogs-, energi- och miljöiiågor.

Låga elpriser har varit en viktig faktor
intensiv vidareftirädling

till vårt

till ftirdel f'or att industrin lokaliserat en stor del av el-

land. Det politiska beslutet att

av kiirnkraften driver upp elpriserna. Beslutet är en
vestera

i ftortid inleda

en nedläggning

tydlig signal till var bransch att inte in-

i några nya pappersmaskiner i Svenge. Energibesluten har lagt en död mans hand över

utbyggnad av svensk pappersindustri.

Massa- och pappersindustrin baserar sig på en lornybar råvara. Därigenom fyller den sin plats

i en omställning av samhället till att bli ekologiskt uthålligt. I en internationelljiimflorelse
måste svensk massa- och pappersindustri betraktas som världsledande på miljöområdet. Den
har ex.vis gått

luft och vatten"

i

spetsen ftir borttagande av klorgasblekningen och reducering av utsläpp

till

L

Trots det fick storas fabrik i Nymölla
nej till att bygga ut sin kapacitet. södras fabrik i
Mönsterås väntar på koncessionsnämndens
beslut till sin ansökan om att bygga ut sin kapacitet,
men fick i våras nej till att starta upp utbyggnaden i väntan på
ett definitivt beslut. Detta utan
vägande miljöskäI. Koncessionsnämnden har valt att tilliimpa
gällande regler på ett sådant sätt
att det i praktiken blir omöjligt med en utbyggnad av svensk
massa- och pappersindustri.
Denna utbyggnad kommer istället att ske i andra länder.

i

Koncessionsnämndens tilliimpning av gällande lagregler är en
ftiljd av politiska signaler från
riksdagen' Svensk miljöpolitik utgår från att vårt land alltid skall
gå fiire. Derta kan vara lovvärt i de fall vi får efterftiljare. Följer inte andra länder efter innebiir
det enbart konkur-

L

rensnackdelar ftir svensk massa- och pappersindustri och utbyggnaden
sker i länder med lägre

miljökrav. I globala miljöfrågor är detta direkt skadligt ltir miljön.

På

sikt hotar dessa politiska besluten svensk massa- och pappersindusrri,
eftersom det är en

bransch med klara stordriftsftjrdelar. Kan inte svensk industri
bygga ut sin kapacitet kommer
den på efterkälken

fiir att så småningom konkuneras ut. Sverige blir då en råvaruleverantör

och vidareltirädlingen kommer att ske i länder närmare de stora
marknaderna och med lägre
miljökrav.

Detta hotar på sikt våra medlemmars sysselsättning och är ett hot
mot heia vårt välftirdssam-

hälle' Utan en stark industri kommer vi inte klara att finansiera skola, r,ard
och omsorg. Utan
en växande intstrisektor kommer vi inte att klara att halvera arbetslösheten.
Investeringar i vår

L

L

bransch ger inte så många

jobb direkt på våra bruk, med det ger jobb runt kring industrin, ftjr

småftiretag och tjänstefioretag. De politiska partierna måste inse att
Sverige inte kan leva på aft
vi göra hemsidor på Internet åt varandra.

Pappers kongress uppmanar riksdagen

o

att ompröva beslutet om en fi,rtida aweckling av kiirnkraften

' att mcjjliggöra en fortsatt utbyggnad av svensk massa- och pappersindustri
o att slå vakt om industrin ftir att klara sysselsättning och värfiird.
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Ur'DAGENS ARBETE,' 98 08 22;

Stora-Enso visar förakt för
sina anställda
Stora-Enso visar frral<t frir sina ansttillda ntir de awisar de
fackliga kraven på styrelserepresentation. Det stiger Jarrno
kihteexmäki, ordfbrande i finska Paperiliitto, och Pappers
ordförande Sune Ekbåge i ett ganensamt uttalande.

De menar att affären Stora-Enso visar att det behövs en
stärkt lagstiftning på europeisk nivå, som hindrar företagen
att byta land ftr att slippa ge de anstålllda inflytande. "Finska
och svenska Pappers kommer att uppvakta sina respektive
regeringar med krav på åtgiirder", klargdr de bada
fo rb undso rd fö randena.

Nyligen awisade Stora-Enso kavet på
styrelserepresentation ftr de anställda. Motivet var att det
saknas en laglig grund ftr kravet.

I Storas styrelse sitter i dag tre ordinarie representanter fcir
de ansttillda i enlighet med svensk lag. I Enso har det funnits
ett florvaltningsråd med tre personalrepresentanter som haft
en liknande fi.rnktion-

Med fusionen försvinner den lagliga grunden ör en svensk
styrelserepresentation genom att det blir ett finsk;t bolag.
Ensos forvattningsråd avskaffas efter krav från Storis ägare.
De Frnska och svenska fackliga organisationerna kräver en
gemensam representation i det nya bolaget. Det finns redan
en svensk-finsk koncern med representanter från de båda
länderna och det anser nu de båda Pappers-förbunden vara
prejudicerande.
Sune Ekbfue iir mycket besviken över över an företaget inte
bryr sig om de anstztlldas vilja till engagernang i det Wna
floretaget och uppfartar exempelvis Percy Barneviks tal om
viklen av bred kompeteos i styrelserna som enbart tomma
ord.
"

lnskråinktheten år upphöjd ti ll pncip i Wal lenb€trgssfätren",
säger Ekbåge, som nu vill ölca trycket på de stora ägerrra
finska shte? och lnvestor.
Göran Widerberg (980322)

I
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Uttalande om stvrelserepresentation i Stora-Enso från linska och
svenska Pappers.

Finska och svenska Pappers kräver av Stora - Ensos ägare att de bereder
plats i bolagets slyrelse för arbetstagarledamöter från Finland och Sverige.
Ägarna har awisat kravet utifrån att det saknas en laglig grund för kravet.

I Storas styrelse sitter det idag 3 ordinarie arbetstagarrepresentanter i enlighet med svensk lag, samt suppleanter för dessa. En ordning som varit po-

L

sitiv ur både företagets och de anställdas synvinkel. Företagets styrelse har
tillförts en kompetens den annars saknat och de anställda har fått insyn i
företagets skötsel.

L
I Enso har det funnits ett förvaltningsråd med 3 personalrepresentanter som
har haft en liknande funktion som den svenska arbetstagarrepresentationen
I och med sammanslagningen försvinner den legala grunden för den svenska
styrelserepresentationen genom att det blir ett finskt bolag. Ensos förvaltningsråd avskaffas som ett krav från Storas ägare.

L
!

Utifrån de positiva erfarenheter som finns av de anställdas styrelserepresentation, ur både företagets och de anställdas synvinkel, hnns det skäl att
fortsätta med en sådan representation. De finska och svenska fackliga organisationerna har därför framtställt krav till ägarna om att få en gemensam
styrelserepresentation i det nya bolaget. Det finns redan en finsk - svensk
koncern där det finns en arbetstagarrepresentant från vardera land i styrelsen. Detta anser vi vara prejudicerande.
Ägarna intar en föraktfull attityd

till de anställdas kompetens när de awisar

de fackliga organisationernas krav. De visar att de inte bryr sig om de an-

ställdas vitja till engagemang och delaktighet i företagets skötsel. Ägarna ta-

lar ofta om att få in en bred kompetens i sina styrelser, men i praktiken av-

10
står de från annan kompetens än den vedertagna. De anståilldas kompetens
skulle bredda beslutsunderlaget i många viktiga frågor.
De fackiiga organisationerna gav

sitt stöd till sarnmanslagningen av Stora
och Enso som en riktig strukturaftår och positivt för utvecklingen av nord.isk
skogsindustri. Grunden för detta stiiilningstagande var att de var bra informerade och involverade i utvecklingen av respektive bolag. Utan ssrrelserepresentation hade de inte haft mojlighet att värdera affären på ett riktigt
sätt.

Aftären Stora - Enso visar på ett behov av en förstärkt iagstiftning på europeisk nivå som hindrar företagen att byta land för att undkomma de anställdas inflytande. Finska och svenska Pappers kommer att uppvakta sina respektive regeringar med krav om att en sådan utveckling fortsätter.

Paperiliitto

Pappers

Jarmo Lähteenmäki

Sune Ekbåge

Ordförande

Ordforande
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