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Krav på ändringar i riksavtalen och lokalavtalen
2020-04-01
2021-03-31

4%
1. Vi var först
2. Det har fått effekt
3. Det kommer att få effekt i februari

Löner 1 april 2020 (knä 27,232 kr)
A.
- Utgående löner höjs med 4% av medellönen/bruk med ett knä på 27,232 kr.
- Knämodellen är vår låglönesatsning.
- Stupstock
B.
a) Fasta ersättningar räknas upp med 4 %
b) Särskilda tillägg höjs med 4 %
c) Alla övriga tillägg och ersättningar höjs lägst med 4 %
C.
a) Löneförhandling ska vara klar senast 3 månader efter att riksförhandlingarna är klara.

Hur fungerar knämodellen ?

Till pott över knä

Lön x 4%

x kr

Knä

27,232 kr

1089 kr

Kim tjänar

25,000 kr

1000 kr

Till potten

89 kr

Kollektivavtalet
Öka avsättningen till ATK
Alltid prioriterad
ATK till pension ger 58% avsättning
De som tjänar minst behöver högre avsättningar
Beräkningsgrunden för ATK ska vara på all lön
Idag ingår inte övertid, beredskap och semester

Bort med 5 års regeln för ATK
Diskriminering och likabehandling, en vägledning
Tillämpa materialet framtaget av Facken inom industrin

Kollektivavtalet

Övertidskomp läggs till ATK banken
Det är rimligt att såld fritid ges starkare rätt att välja tidpunkt för uttag
Reglera nytillkommande arbetsuppgifter
Befattningar med ökad svårighetsgrad ska kosta mer pengar.
Öka avsättningen till DP (deltidspension)
Arbetarnas pensioner måste förstärkas ytterligare.
Ingen inhyrning för permanent arbetskraftsbehov
Vid permanent arbetskraftsbehov ska företaget anställa.

Allmänna anställningsvillkor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

InLASning ska ske tidigare än idag samt begränsa möjligheten till på varandra följande
visstidsanställningar och vikariat.
Visstidsanställning ska inte användas för permanent arbetskraftsbehov.
Projektanställning tas bort ur avtalet
Ökat storhelgstillägg och övertidsbetalning natten mot julafton (17.00-)
Övertidstak sänks till högst 150 timmar under ett kalenderår
Stärkt rätt för den anställde till uttag av kompledighet och rättighet att välja tid eller pengar som
kompensation för gjord övertid
Sänkt årsarbetstid
Utbildningstiden ska oavsett när den sker, inräknas i den anställdes ordinarie arbetstidsform. Obersättning och övertidsersättning ska utgå som vid ordinarie arbete.
Betalning vid nyanställning (börja/sluta).

Allmänna anställningsvillkor
1.
2.
3.

4.

Översyn av arbetstidsregler
AG står för alla kostnader som uppkommer vid arbetsolycksfall för den anställde som inte leder
till frånvaro och där AFA inte ersätter
I god tid innan arbetsgivaren och tjänstemannen avser att träffa överenskommelse om att särskild
övertidskompensation ersätts med högre lön och/eller längre semester ska arbetsgivaren
underrätta berörda arbetstagarorganisationer.
All restid ska i först hand förläggas så att den ryms inom den ordinarie arbetstiden. Restid som
sker utanför den ordinarie arbetstidens förläggning ska ur vilosynpunkt likställas med arbetstid

5.

Inför möjlighet att vara tjänstledig för att prova på annat arbete.

6.

Inkomstutfyllnad med upp till 90 % av lönen, även på lönedelar över 7,5 prisbasbelopp, ska gälla
vid uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av barn i hushållet.

7.

Kollektivavtalen måste anpassas till förändringar i pensionssystemet/LAS (ålder)

8.

55/10 regeln ska även omfatta medlemmar som blir uppsagda pga sjukdom

Samverkansavtalet

• Arbetstagarorganisationerna ska medverka vid såväl framtagande som genomförande av
partsgemensam arbetsmiljöutbildning, såväl grundutbildning som vidareutbildning

• I syfte att arbetsgivaren ska vidta arbetslivsinriktade insatser för arbetsanpassning och
rehabilitering, med hänsyn till såväl arbetsgivarens och arbetstagarens förhållanden, ska lokala
parter i samråd skriftligen ange mål och utarbeta rutiner för verksamheten med arbetsanpassning
och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet ska ske utan dröjsmål. Mål och rutiner ska vara
föremål för årlig översyn.

Samverkansavtalet
• Vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller återkomst efter en tids frånvaro ska
introduktion till arbetsmiljörisker och rutiner samt arbetsmiljöpolicys ges. Introduktionen ska
syfta till att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall, främja god arbetsmiljö samt stärka
företagens säkerhetskultur och ska ske i partssamverkan.
• Arbetsgivare ska för föräldralediga som återgår i tjänst upprätta en handlingsplan för att
säkerställa att den föräldraledige inte missgynnas i sin yrkes-, lön- och karriärutveckling. I
handlingsplanen ska det kartläggas om det finns behov av introduktion eller utbildning med
anledning av förändrade arbetsuppgifter eller arbetssätt. Handlingsplan och kartläggning ska
upprättas i samråd med den föräldraledige.

Samverkansavtalet
Arbetsgrupp för mångfald

• Vi är övertygade, om de anställda på arbetsplatserna inom Massa- och Pappersindustrin i
större utsträckning än idag präglas av mångfald, jämställdhet och alla människors lika värde
blir det också en bättre plats att arbeta på. Människor utvecklas och samhället i stort påverkas
positivt.
Vi vill att en partssammansatt arbetsgrupp för mångfald skapas. Den ska involvera såväl
arbetsgivare lokalt och centralt som representanter för de fackliga organisationerna lokalt och
centralt. Siktet ska vara inställt på ett arbetsliv där alla människor har lika värde, rättigheter
och möjligheter samt en ökad mångfald på arbetsplatserna.

Avtalsförsäkringar och avtalspensioner
I gemensamma villkor bör det förändras eller göras tilläggsparagrafer:
- Det finns företag som inte skickar rätt löneunderlag och/eller rapporterar alla individer till
Fora vid årsrapportering.
- Det finns ingen straffavgift då företag inte redovisar rätt individ och/eller löneunderlag för
årsrapportering.
Inom trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA):
- Borttagandet av vållandeprövningen skulle ge direkträtt till prövning av ekonomisk
ersättning (för förfluten tid) för skadedrabbade, vilka fått sin arbetssjukdom godkänd av
försäkringskassan.
- För asbestsjukdomar orsakade av asbestexponering i arbetet behöver åldersgränsen 75 år
tas bort eller höjas.

Avtalsförsäkringar och avtalspensioner
I omställningsförsäkringen :
• Ge möjlighet till omställningsstöd och ekonomiskt engångsbelopp (AGB) för individer, vilka
blivit uppsagda av personliga skäl (sjukdom).

I Avtalspensions SAF-LO:
• Rätt till månadsvis beräkning av premier till Avtalspension SAF-LO.
• Att det betalas in premier till Avtalspension SAF-LO under all anställningstid oavsett
ålder.

De större massa- och pappersbolagens
rörelseresultat – i miljoner kronor
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Källa: Billerud Korsnäs, Holmen, SCA, Södra och Stora Enso årsredovisningar

2014
1 901
1 284
2 084
7 695
1 516

2015
2 586
769
1 264
8 693
2 162

2016
2 045
1 930
2 271
8 398
979

2017
2018
2 241 1 430
2 166 2 382
2 511 4 002
9 538 12 588
1 917 4 508

Investeringar i pappers- och massaindustrin
I Sverige 1990 – 2018, prognos 2019 – i miljarder kronor
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Massa

Papper

• Stora offensiva investeringar görs återigen i
branschen och då framförallt inom massa- och
kartongsidan
• Senaste offensiva investering innan dess var
pappersmaskin PM 12, tidningspappersmaskin,
i Kvarnsvedens pappersbruk, vilken togs i drift
år 2006
• Från 2016 och fram till och med 2019 har
industrin beslutat att investera 40 miljarder
kronor i massa- och pappersindustrin
• SCA beslöt under hösten 2019 att investera 7,5
miljarder kronor i Obbola. För att bygga en ny
kraftlinermaskin. Det kommer öka
produktionen i Obbola från 450 - 750 000 ton

Papperskonvertering
Källa: Skogsindustrierna

Antal producerade ton per medlem i
massa- och pappersindustrin
Pappers medlemsutveckling
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Medlemmar

Antal ton/medlem

• Den orange kurvan beskriver förbundets
medlemsutveckling från 1980 till idag. 1980
hade Pappers 41 600 medlemmar och vid
årsskiftet hade förbundets 13 700 yrkesaktiva
medlemmar
• Organisationsgraden har, trots den stora
medlemsminskningen, sjunkit marginellt och är
idag 94 procent
• Pappers har tappat medlemmar på grund av
strukturrationaliseringar och
strukturomvandlingar, till exempel minskad
efterfrågan och produktion av tidningspapper.
• Allt färre pappersmedlemmar producerar allt
mer papper: 2006 producerades 1000
ton/medlem, 2018 producerades 1 600
ton/medlem

Källa: Skogsindustrierna samt egna beräkningar

Utvecklingen av antal producerade ton per medlem och
ökningen av pappersarbetarnas lön
• Utveckling av antal producerade ton per
medlem och Pappers medlemmarnas
löneutveckling följer varandra relativt linjärt
från år 2000 och fram till finanskrisen 2008
• Åren 2010, 2011 och 2012 stiger emellertid
antal producerade ton per medlem kraftigt
• Det har resulterat i att Pappersarbetarnas
löner stigit med 74 procent från
millennieskiftet fram till idag medan vi kan
konstatera att antalet producerade ton per
medlem har stigit med 89 procent.
• Pappers avser att i år äntra resan mot en
minskning av denna klyfta!
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Källa: Skogsindustrierna samt egna beräkningar

Facklig Styrka
1. Avtalsförhandlingarna är en intresseförhandling

2.
3.
4.
5.

Munksund och Kappa har gjort det.
Många medlemmar på medlemsmöten
Många förtroendevalda i fabriken
Många medlemmar som uttrycker och visar vad de vill genom att säga det till
arbetsgivarnas representanter, arbetsledare, tekniker, chefer etc..
6. Många medlemmar som prioriterar sin fritid högt och visar det genom att inte
jobba övertid utan att de blir beordrade.

Telefonmöten m.m.
1. När förhandlingarna pågår informerar förbundskontoret på olika sätt.
Telefonmöten med alla avdelningar 29/1, 20/2, 5/3, 19/3 och 30/3.
2. SMS till Ordförande i alla avdelningar, förtroendevalda och medlemmar
3. Sociala medier, följ @svpappers på Instagram och Facebook

4. Hemsidan www.pappers.se

Sammanfattning
1. Personalkostnader i proportion till annat

2. Ständig produktivitetsökning
3. Det kommer aldrig vara fler anställda än vad AG vill, oavsett vad det kostar.
4. AG har lovat oss del av vinsten vid goda tider, men…
5. Hålla grytan kokande
6. Facklig styrka

