Nr.3, augusti 1996

KAMPEI\ OM ARBETSRATTEN
Kampen om arbetsrätten går vidare. Sedan arbetsrättskommisionen avslutat sitt arbete,
utan att uppnå något resultat, har regeringen tillsatt en m«llargrupp med uppgift att
fiirsöka nå enighet mellan parterna.
Den 3:e juli inkom till Pappers en begäran om fiirhandling från Sveriges Skogsindustriförbuntl. Nedan kan du ta del av Pappers svar på denna framställan från SSIF.
Kampen går vidare I
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Uttalande antaget på Pappers fiirbundsårsmöte den zJ-24 maj 1996
ARBETSNT,iTTTX

ArbetsrätisiagstJftnin§en ifrågasätts ofta trots att forskning inte
kurrnat påvisa att nuvarande regler innebeir något hinder mot
anstä-I1ning, strr:.kturrationa-lisering eller föriindringsbenägenhet.
,_
.i'1 Arb etsrättsko mmis si o nens fo rsi ag ti-tl avlal sskrivning krin g
arbetsrätten förkastades av parterna, debatten går däror äaur..
Var hur,r:dinvei:rdning mot kommissionens förslag är dess starka
obalans. De avsnitt som är avsedda att tj-lImötesgå arbetsgivar,vrka:iden
innehåIler tydliga förpliktande rättsregler, medan de avsnitt som ska
tiligodose arbetstagaren mer har karaktzfen av icke förpliktanCe
rekommendationer.
Förslaget att ge arbetsgiva-ren ensidig rätt att undarrta personer frå::
turordningsreglerna skulle medfora en helt ny syn pa de som är
arbetslösa. De skulIe betraktas som icke kompetenta eller icke dugliga
vill<et skuIle försvåra för dem att få nya anstäiln-ingar. Dessutom sku-ile
det i det enskjlda fallet uppstå osäkerhet kring om det var arbetsbist
eller personliga skäl som var orsa-I<en tjll uppsägninsen. Försiaget kan
absolut inte accepteras.
L-.-

Förslagen som är avsedda att stiirka jämstailldhet och r-rnderstödja
kompetensutveck-iing ar ofulisteindiga och innehåI1er inga bindand e
förpliktelser. Pappers har yrkat att arbetsgivarens ensiciiga rätt att
köpa ut en arbetstagare, enJigt LAS § 39, avsevei":t forsvåras elier helt
förhr-indras. Bl a vzirö-fa-ilet har visat att det firrns behov av en.
förs&irkning av ansteillningss§ddet i dessa fal1. irlågon förändring av
§ 39 återfinns dock inte i kommissionens förslag.
Pappers är beredda att diskutera förzi:rdringa-r i arbetsrätten, om det på
etl överbygande sätt kan påvisas regler som air hinder vid anstrilirringar
och dzi-rmed inverkar hämmande på sysselsätb:ing och ijllväxt. Vi eir
dock inte beredda att diskutera försämringar av anställningss§dciet,
så l:inge förslagen bygger på vandringssägner och inte på allmzingiltiga
konlrreta probiem.
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Återigen dax att anmäIa sitt intresse för deltagande i Facklig
Ungdomsskola. Tjejer och killar - upp'till
30 år - som vill veta
mer om facket och fackligt arbete är välkomna att anmäla sig.
Kontakta din studieuppsökare eIler ring fackexp 26390 för mer info

L

I{1]Tfl

I{G]LI(

0l.tl

Ul't(D0l"tltfit0LI

tre dagar. Eftersom
jobbet får du ersättning för förlorad

Facklig ungdomsskola håller på i

du tar ledigt kån

arbeGförtjänst av facket genom ett så kallat förbunds-

L

stipendium. Kursen är gratis. Facket betalar för uppehälle och kursmaterial. Kurserna kommer att hållas på

kursgården Anna Johansson

- Visborgs

Hinne i Hacka.

Dit tar man sig med buss från 5lussen. Kursen ar ett så

kallat internat, du sover alltså över på kursgården. Du
behöver bara ta med dlg personliga hyglenarUklar. llursen är alkoholfri.
Din anmälan iämnar du till dln studieorganisatör eller

fackklubb senast fyra vechor innan kursstart.,

L

L 7-9 oktober
Z 14-16 oktober
3 2L-25 oktober
4 28-30 oktober
5 4-6 november
6 6-8 november
7 15-15 november
B l8-20 november
9 25-27 november
10 27-29 november
11 2-4 december
12 4-6 december
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llar du svårt att vara borta två
nätter7 För dlg ordnar vl även

ett externat. du kan alltså åkå
nem på kvallen om du går kurs
B. Den håller vi på Långholmen
I 5tockholm.
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du kånner att det ar dags att förändra och få bättre

tart på facke[

-

då ar det dags for dig

all gå Facklig

ungdom::kola. Under några dagar diskuterar du och

dig mer om facket lillsammans med ungdomar

1är

från

andra fackförbund.

Framförallt får du se möjligheterna hur du med ditt
engagemang och genom atl tånka

s_1ålv

kan vara med

och förändra oråltvisor och brlster i arbelel och samhållet. Kursen ger dig inFormalion och vågledning om
det fackliga och politiska arbetet.

Annexet på kur5gården Anna lohans5on - Visborgs flhne. Llgger vackert
vid vattnet med utslkt över Lidingö. Det är här vi bor under alla internat.

Kursens syfte är att väcka intresse fÖr samhållsfrågor,

ge kunskaper om fackeLs hisloria, organisation och arbetsrätt samt a[t ge introduktion till den moderna fackliga och politiska utvecklingen i 5verige.
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TTOSTEITS STT]DIER
Vad vi än scker om det så är det oundvikligt - hösten och vintern närmar sig.
Ällt blir dock inte lleckmörkt för den sakens skull. Det finns ljuspunktcrEn sådan ljuspunkt aff tn vara på ilr de möjligheter till bildning och forkovrart
som deltagande i studiecirklar ger.
Den 9 seplember träffas studiekommitt6rr och uppsökarnn ftir att planera inför höstens sturlicuppsökeri. I slutet av septembcr och början nv oktobcr sker
sedan själva uppsökeriet på fabriken
Vissa av våra kurs"r går på arbetstidr andra går på fritid och många är en
kombination av rrbetstid/fritid.
Vid förlorad arbetslörtjänst utgår erslittning med s k UVÄ-timmär om hurscrnzr
handlar oln facklig g.unclutbildning och baskuuskapsutbildning, t ex matematik,
engelska, samhiillskunskaP.

Hiir löljer några exempel på cirklar

som

L

vi l6rsöker anordnt:

* FÅCKLIG GRUNDUTBILDNING OGU) - ger en intoduktion till vudfacket tir
ochvail vi sysslar mett. Dltrfi)rklaros också rle viktigoste lagann och avtaleru oclt
hurJörhanttlingar går tilL FGll:n riktar stg tiil alla medlemtilQr.
* pAppERS GRUNDKUÅ,S - dr enfortsiittning ochfordjupning på FGU. Den
rildar sig iJörsra hand tittfackltgt-firtroenrlev'alda. Etforutsiittnfiryfir attfti
delta tir att man gerumgått FGU-kurset

DtJ OCH DIN\I \ORSÅKNNGAR - ger ökntl knnskap ont både sanrhtillets oc:lt
Kurcenförklarar också historien bakomvåtu socitlför'
facketsfi)rstikringur.
-sdkrin[ar.
WkelslEild har du och dtnfamilj vid olycksfall, arbaslöshet, när du
blir pensionlir?

*

de storayttre miljöfrttgonn
" IqIILJö - ett studiennterialfrån Pappers $om tdr upp
kopplat tilt pappenindustrin- Kursen är på 15-20 timmar och enligt ett sdrskilt
aitåt meATiretaget har alla rätt att ldsa denna kurs på betald tid
*

MATEMÅTIK - börjar nwd grunillöggande matematik; siffror och ta[, ltrtt'utlrdknlng, avrwrdning, överslagsberdkning, att rdlotufir hand, tinirtiknaren samt
procentrdkning.

* ENGELSKÄ -från nybörjar-engelska upp till gtmnasierdvå- Det dr aldrigföt sent
jobbetatt börJa och nyttan iu oi kunaa engetska ökarfir t,arie år,lnte minst I
timne. Rubrtkerna
" SAMHÅLLSNUNSKÅP - euviktigt nrcn tyviirr alltJbr bortglömt
tror", "Utan
tin
du
-fler
rtittigheter
i boken ör bl a "Ett Sverige Somvd/', "Dina

nöjltglrctcr
" SVEI\|SKA - clen som behiirskar språket i tul oclr skrift har lrelt andra
på
att påverka sin onwrtrld än den som iir språkligt osiiker. Kursen kan ltiggas^rtpp
på
det
tyngdpunkten
med
tvi sdtt; med betoning på trtining i tal och skrift eller
grunrlliiggande svenska språket som sådont t q. grammattken,
* DÅTA

-foljantle kurser erbjuder vi som grundkurcer : Dos

* Wrtdows, Works,

L
L

lflord 6 och Excel 5 (med reservdtionfbr evfirrindringar till i höst). Mer avancer

ad"e dat

a

kurs e r får I tis as

sa

m

friti ds c t r kl ar,

* FRITIDSCIRKIÅR - hdrfinrc ett stort urvol t ufotografering, ncvigatlltt'
trdslöjd, språk som tyska, sparcka mfl, gitarr, vardagsekonotni) nwtlagning.
I stort sett kan man orrlno en studtecirkel t vilket timne som lrcIst under Jörut'
sritttl;rtg att studiernc sker plarnfissigt och utt tillrrickligt många annuilt sig..
Fritidsiirtlarna sker påfrttid oclr ar avgiftsbelagdo- Medlemnrur i Pappers får
rabatt med halva avglften dock max 200 kr.
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Under några veckor på hösten går de studieuppsölrare som valdes på årsmötet runt på fabrihen och "söker" upp medlemmarna för att fråga om dc
är intresserade av att delta i någon studiecirkel. Därav namnet studieuppsökeri.
Meningert är att alla medlcmmår skall kontaktas. Även om det är vår målsättning att nå lW % så btir det naturligtvis inte så. Sjukdom, annan frånvaro eller bara otur gör att vi alltid missar några. Men även om du inte får
besök av en uppsökare kan du anmäla ditt intresse av en kurs själv.
Tag i så fatl kontakt med någon av uppsökarna (se nedan) eller ring till
avdelninge ns s tud ieo rganisatö r Roger Berglund, tel 26346 126390.
Studieu p psökarna är föIj ande personer:
Norrsidan (vedhant, slip), RP - Taisto H.autala
TMP - Roger Larsson
ÅXC , vakten - Kent Andersson
PM 11 - Börje Falkhäll
PM 3, Emb - Anders Sjölund
Pappersbruket i övrigt - Hans Åhman
Underhåll, GA - Patrik Lundberg, Lennart Wiklund
Eamn, rullarlag - Roger Berglund

YÅLKOMMEN MED DIN ANMÄLANI
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FöR ETT PAR MÅNADER SEDAN UTKoM ROBERT NYBERGS NYA BOK ''TAR NI KREDITKORT?'', MEN EFTER_
SoM PAPPERSMAGASINET ÄNIIU INTE LYCKATS T'Å
TAG I DENNA DYRGR]P T'Ån RECENSIoNEN eNstÅ
TrLL ETT KoMMANDE NUMMER. rsrÄr.r-ET vrsAR VI EN SER]E SoM KoMMUNAL eNvÄmol
I EN SToR ANNoNSKAMPANJ I vÅRes:
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SKYDDS-SIDATT
Nu är det dax igen att plita ihop några rader angående arbetsmiljon i
fabriken. Tyvän har det htint några allvarliga olyckor sedan frrra numret,
tack och lov utan några stora skador.
Två av dessa olycksfall tånkte jag kommentera litet. Dels för att dom är
så typiska för branchen, dels att dom kanske kan få oss att tänka tili litet.

t
t

Det var två stycken klammolycker i rullmaskiner, en rutinerad och van, och en
ung orutinerad sommaryobbare.
Den första var en person som jobbat ganska litnge rned den hiir typen utav jobb
och var väl inforstådd vilka risker som fanns på och kring maskinen.
Fastiin man vet och åir rutinerad dras man in i maskinen och klärnmer sig ?
Den andra som kliimmer sig var en orutinerad, men ambitiös yngling som i sin
iver handlade forst och tankte sen, vid en skarvning på rullmaskinen.
Att han hade fätt information om vilka risker som finns på en rullmaskin,
och att vara extra försiktig vid framförallt skarvningen zir helt klart
Men hur lätt tir det inte att glömma sånt, framforallt när man viIl göra sitt bästa,
dessutom iir man lite rädd att göra bort sig inför sina mera rutinerade arbetskamrater.Man vill ju visa att man kan.

Somjag sa i inledningen är dessa två olycksfall typiska för våran branch.
Kliimskada.
Rullmaskin
Van och rutinerad.
Ung och orutinerad.
För att sådana här onödiga olycker i framtiden inte skall upprepas måste de som
gamla och vana i gården inte slappna av och låta saker och ting ske på rutin i
rullmaskinerna. Faktum är att just arbetet på och kring ruilmaskinerna är det mest
olycksdrabbade.(Än så lange inte hos oss.)
De gamla har även ett ansvar mot våra ynge medarbetare, att informera om riskerna, vilka konsekvenser det kan bli, lära dem att arbeta säkert, och framför allt
att inte driva upp arbetstempot så oiycksfallsrisker uppstår.
Hans Åhman
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minsrone trc studicr sorn hlndl..tr or.u dctta
preserlteras pi ICOH '96 - kongressen om yrkeshvgien i Stockholm 15-20 september.
S
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Irjrirt-kärlsjukdornar

vct nran sedan tidigare en del om, nren dc här
stu<iicrna iir gjordr inorr1 ctt nvtt tvärvcteu-

skapiigt område. Ämnct kallas psyl<oncuroinrrrunologi.
- Dct här iir ett viixande omrilde sont n.rtl.r
kan hoppas n-rycket på, sriger Cu nnar FIöglund,
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tcrrrir lional Corr grcss

Äv det tre studicrna iir två arnerikanska och
en japansk.
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Den japanska tangcrar canccrfrlgan. Dcn
finni sambrnd
rnclhn stress iarbctct och imntunlörsvarcts

Dct

bc.srrlr av 0cra olil<r t'örsök att

Itt oskrtlliggör:r gi[tig:r .irnncn lv

rktivitct.

gc uttrycl(

dct första forsöke t jlim[ördcs arbctarc.mccl
kontloll övcr sitt arbctc med dcnr sorn inte hade det. Dct visadc sig:rtt dc som styrde sitt
arbete, snararc lin styrdcs av det, hrde större
rntal T-lymfocytcr av etr visst slag i blodct.
Dcssa ccllcr hrr cn viktig roll i imruunförsvarct, Ec reagerar lrot kropps[riirltnrncie änrncn cllcr orgrnismcr. Dct skcrsrl :rtt T-lynr [ocyternx utsöndrar en substrns soru deis lockrr

lörsvarct gcnorl rtr <ilir rrccl rntulet s k natLrrliga n'rördarccllcr. Dc har förmåga att döda bix

.I

god

till sig mrkro[rgcr (storitarccllcr, som [örinrrr
det liroppsfr:inrnrande rinrnct), dcls gör nrekro[agerna mcr aggressiva.
. Dct tnclrr försökcil,isrrdc ntt högrc strcssnivl sänker andelcn av ett annflt slags T-ccller i
blodet, men samtidigr ökrr IgC-nivån i blodet.
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. Dct trcdjc visaclc rrtt:rlcxit,-rni-svårighct rtr
lör l:rirrslor - l<rn pilvcrkl l<roops

vissa virusiufektcrade ccllcr och cancerceller.

samvcrklr ocksri mcci r nd ra försva ra rc, bl a
att utsörrdrr ctt interferon sonr gör
trnl<r'o fl gcrrlr nr cr uqglcs.sivr.
. i ctt irontrolllörsr)k lionstlLcrades att rökarc
hrde l'lcr'l'-cclicr av vissn sirg, nr\got sonr nr.Lste trs hrinsyn till vid sraristisk analys av lörsök
lil<naircic clcrr ovrn.
- Vi hl-rppas irtt clct sl(a visa sig urrdcr kougrcsscn i:r.rr dc hrir röncu ska tolkrs i ctt vid:rrc
sa:nnrr n lrlng, s:igcr Krist ina Orth-Gonr dr, Institutct för psyl(osocial rniljörredicin viC Karolinskr ir.lstitutct, sonr varit nred om att välja >
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kropprrr

si,il1.

L

cl.t

I ro l.cinI'l ri n d clsc

I1 i

[or viil(jort arbctc" och "positiv s:rrtrvcrlirtn" visuclc sirl
r,ilt viil Iiirrrtsiiqil ctt qott

iqrr I ivsirri

l<tcr, sli i lsrr r:isso r

cllcr

u rr

-

lr(irius rl0<l hrrric s;ir'sliiIt stulli l«rp1rlin*
tili nrottaqli,thcl li)r' r.iruscrr, si-)ccicllt
orrr rlcss:r Irlill csl
vcclio r.

r) i

nliir

r'

\,lIllt

kvlillslru rnii

rucr iirr scx

Nlcclurr
t i l<

\/ltrl llnn lirrsli;rlnlr vitl;rrc? Jo, rnot-

lrrr r jirg,

vcrl(ilr1", "r.ln-

tlcr prcss" oclt

r

\r_

lv

r.

"lili-

sliirlcl ur lrctct'1
"rtctiltiv s:rrrr-

triqlir;ltclcrr nti nsli;tiic liir' Igr'5i111s1 1;11111
lrurlc llcr ".§ociillx itlcrrtitctcr''l lcs lrru iljcrrrctilcrrr, liollcri;r, v.rrr, ririr rrrrc cllcr
rrtecllcrtt i liircrrirrri. irr (1cl siitlana.soci.Ll.r suinrruirrlr;rr1q en l)crson lr(irrlc rill,
.lcsto lriglc Ii)rlit'lni rrrlsrisii..

L

r

solll "bcr()n')

ntlclscr u nrlcr nrcr;in l'r,rrr vcciior l)lcv fitrkyld'.r.
I)syliislil srrcsstill.stlintl sonr [i)ljrl irv
person liorr

rlot

rlcttlr k;rrriu-

.iiullbiln(]. |nrnllirr.rllt clc solrr br'-

h(ivt t:rclila bcsviirl

lllov-

sii:ttt lirrs-

li:rruu liLrrtrlc

lrtrr Cc virrlarlc sin ]lilsu. I)c ut.slItcs
<ll.irpi lbr'!'udcril ilv ir'fi vunligu liirl<,vlr1 i

{i ii n

lirlt i.rllrxLtilvisninri" nitt
vlil [irrLrtsrrlc
|r')0tsil lscn.

De båda sambandcn

- nrcilrn

hi)g

rrrottltgirqlrcl t;ch clrotiLlncll strcss rcrii)cl(rivc l:iLl rriotl:rrilichet och soci;rlI
itilvclli - lilrrl iirtc liii.l(liua.\ lrv uLrclrrr
{rriitorcr. Iirr rltl siillnu pr0vltlcs- r'iiltning, clrycliesvlrnor, sönrnl<vulitcL, lysisk akrivitct. Si sonr rrriur untagit var dc
;is"ifrktorcr' 1ör löLkylning, nrcrl inScrl
rv dcr:r vrr sil oj;irlrrt spridd igruppcrna at! dctta kunclc lorklara de funn
sambilndcn. Dct rör sig rlltså om tvir äkia salnband, cnligt forskrrrna.
I:orskningcn har tidigarc viset att
.strcss n-loWcrl(as av qod korrtroll övcr dc
dagliga villkoLcrl och av soci'rlt sLöd [rån
orngivningen. Dct air ailtsil mycket troligt att kopplingcir rncilan pirfrcstandc
Iivshlndclscr (dålig cllcr ingcn kontroll
över Iivssituationcn) och uedsxtt för-

svar niot fÖrkylningsvirus har strcss
som meilaniiggarldc faktor. Och att det
socialx näwcrkcr inncbir cn strcssavIastnin g som gynrrar inrnlun[örsvxret. I

studicn har dock inga strcsshormon-

Nn

5. rj ivn) r996

iVlii

rr

rrc ns

irntikropPs-

irildning sl<ilidc sig också
bcrocnclc pir

tt
kontroll över
arbetsdagen
ger stress som

försvagar
tmmun-

försvaret.

nlaitningar gjorts.
- /\r'bctslivct inncbär ocks.1 cnlotioncll strcss, särskilt inom vård och om-

sorg, påpckar Kristina Orth-Gornir.
Dcn sorg som pcrsonal krn känna, tiil
cxempcl på cn långvårdsklinik när cn

prticnt dö r, krrr vlra vrilså stark son.t ir.rorlr fiinriljcr. Jag hoppas rtt dcn frågan
får cn orcicntlig bclysning pä kongrcs-

I cn annan studie, gjord i Nclv York,
fick 96 nrcdclåldcrs, gifta nlin rapportcra orn dagliga l-rändelscr, sina rcaktio-

drgcns prövningar. FIos alh ökadc antalct arltikroppir, n:lgot
sonr bekriliar xtt cn irnmurliscring var
på ging. Mcn händclscr som "fått tillrättavisning" och "samvcrkan undcr
nlorVilja" fördröjdc immun iseringcn.
Gcrncrcllt gynnadcs antikroppsutvccl<ling av händclscr som bcdömdcs
sonr önskv;irda ocir Ittissgynn:rdcs av
det man om nröjligt undvek.
I cn komplcttcrandc analys noterar
forskarlagct hur positivx händclscr från
xndra livsonlrldcn (t cx familj) iår cn
dämpande effekt pl ncgativa följdcr av
händclscr i arbctct.

ner, sitt humör, sina sjukdomssymtom

och hur de silg om sin hrilsa. Försökct
i i2 vcckor.

varadc

tact: lan Enqvist
fo to: Lu r a

C

ranelclt/ Bildhusct

SKYDDS-KLIPPtrT

av olycksfall var

Minskningen

skedde

flesta

inom:

de

; utom

orna.
Iorsta
även olycl«fa1l

nenmom
registrerades 51

Likcl mångcl sv&rs
§v&ro, ersältningsborn
olyckslull hor inle minskot
sedon år I 99O i lörhåltcnde till trntolet
orbelade limmqr. Ållvnrligo skodor med mer än
l4 dcAors siukskrivninE
siönk sonnolikt med lem
pro.enl under år I 995
iämfört med årel dessförinnon, enligt ÄIUIF-Trygghetslönriikrings rkodeförebyggonde statistll«, TSI.

oEycE«sfclll

1 juli 1993 skärpres frtin 7 till

14 dagars sjukskrivning.

korsförändringen får

Vill-

full

ge-

nomslagskraft på skadeanmä1-

ningarna år 1995.

.

minst en dags frånvaro bland
stemännen.

Under lolåret
dödsolyckor bland anstalldä in-,
om massa-

Osäkerheten i sif,fermaterialet
beror på att vissa skadefall in-

te kan avgöras förrän

Rättsfall

år 1993.

Ovetskap om föreskrifter
gav ffiter
Alngs4: thgsrät! dom nr

dcngaprill9gB.

efter

lång tid. Under det första kvartalet år 1995 tillkom exempelvis 346 skador, som inträftade

DB1 38,

En produktionschef vid ett löretag
hade som företädare för arbetsgivarsn lörsummat att utan dröjsmÅl
moddela yrkesinpektionon om 6tt
olycksfall på företaget som medfört
en svårare personskada.
Produktionschefen uppgav att han
nyligen tillkätt sin §änst och att han
dårlör inte kände tili föreskriftema.
Det fanns dessutom flera erfama
p€rson6r på företaget, bl. a. s§ddsombudet, som inte heller kände till
föreskifterna. Efter olyckan har
företaget tillsammans med yrkesin pektionen utaöetat dstaljerade
regler om hur rapportering skall ske
vid olyckor på aöetsplatsen.
Tngsrätten {ann att produhionschefens okunskap om aöetsmiljölagens kav på rapportering inte
innebär att han gÅr fri från ansvar.
Omständighororna var dock sådana
att pÅlöljden blev ett lågt bötesstaff.
Aktuella lagrun:8 kap. 2 § i st 2 p
arbetvnlli5lagen, 2 § aöoLsmilöförordningen.

Nettominskningen i flol
blir troligen bara ett par, tre
procent. Men mot bakgrund
av att skadedrabbade grupper,

som äldre anställda och riskbenägna ungdomar, har minskat i arbetslivet är skadefrekvensen troligtvis konstant.

-

Minskningen iir sannolikt

en chimär. Varför de svära
olycksfallen ligger konstant
vet vi inte, såiger Göran Hall-

gren, statistikansvarig vid TSI.

Är

1994 års skadoruppgick

nästan

till

samma antai som
svåra och invalidiserande skador året dessförinnan. Trots att

villkoren för ersättning

den

Tvärl emot lSÅ-sltrtistiken
- Vi kan inte iaktta nirgra för-

biittringar på grund av skadelorebyggande arbete. De[ iir
naturligtvis allvarligt. Att anmälningar av belastningsskador har minskat kraftigt beror

sannolikt på att de nu iir svirra
att iri godklinda. Många f
och hLlkolyckor krn iö:klu,..s
mcd cicn kalla vintern. säger
Göran l-{allgren och tilliigger:
- Det girr säkert att pressa

ncd olycksfallssifl'rorna,

men

dct krriver ktrnskaper om

itl:irdcrna skl sritias ir. 'l r,.samrnilns med pappcrsindustrins parter genomför vi nu ett
projckt kring utbyte av detaljerad skadestatistik melian pappersbruken.

Anrol ollvorligo
orbetsolycksfoll som
hqr qnmälts tillAMFTrygghetsförsäkring
Skodeår

Antäl

984
985
r 986
1987

?3 457
:) 499
34 523
35 382

I

r

I 9BB
1

989

I 990
I 991

1992
I 993
1994
I 995
"

Beröknot utfoll

30 il0
24 805
23 144
22 121
20 632
20 0OO.
I 9 400.
I 9 000*

TSI:s silfror skiljer sig drastiskt l'riin Arbetarskyddsstyreisens ISA-statistik, som tyder

pii en halvering lv arbetsolycksiallen sedan år 1991.

Dessa silfror gäller dock enbart anmälningar och inneiattar cn stor andel "bagatellskador" nred någon eller några clagars sjukskrivning. Införandet

av

sjuklöneperiod, minskad

sjukersrittning, karensdag och

föninclrad arbetsskadeersiittning iir några faktorer, l
sannolikt har påverkat be-näatt anmäla olycksEn föriängd sjuklönepe-

riod till 3 0 dagar skullc sannolikr lcda till rinnu ftirre anmälnrngitr.

Vad gäller arbetssjukdomar
speglar det krympande antalet
anmälningar det fcjrändrade arbetsskadebegreppet.

Text: Börjc Nenzdn
ARBETSLIV

i uveckling 2/96

aa

PROJEKTI,AGET
Det kan väl inte ha undgåU någon att se att det råder en febril verksamhet på
olika platser inom fabriken. Viirst iir det nog i gamla hollanderiet och mellan

PM11ochPMi2

L

Som alltid rrär det gäller stöne projekt blir vi drabbade på olika sätt, ev blir
våra arbetsplatser irtskrankta, vi får merjobb och det kan bullra och damma
lite mer ån vanligt, men det är något som vi tyvän måste acceptera.
Jag tror inte att det går att inyestera ca 390 mille på Hallsta utan att vi blir drabbade på ett eller annat sått,
För att det håtr skall fungera någorlunda smilrtfritt för alla, så måste de sorn arbetar i projekten och vi andra vara lyhörda och respektera varandras arbetsuppgifter och visa hansyn. Om vi tillsammans engagerar oss, föijer de skyddsföre-

skrifter som utf;irdas for varje projekt, hjålper varandra vid eventuella problem
trorjag att vi kan klara av den hartiden som projekten pågår kan ske utan
oiycksfall eller allvarliga tillbud.

En sista uppmaning . Ifall någon av er skulle råka ut for ett tillbu{ allvarligt eller
inte, på maskinerna eller någon annanstans, så se till att en tillbudsrapport blir
skriven. Det ilr bara att säga till sin arbetsledare eller sitt skyddsombud.
Underlaget från tillbudsrapporterna är det bästa sättet att förebygga en eventuell
olycka, dvs man får ett underlag som gör det lattare att få till forändringar.
Det kan faktiskt bli så att ett skrivet tillbud kan hjiilpa en kompis att inte hamna i
ol ycksfal I sstati stiken.

Hans Åhman

L
l/v;ER

L

i
AMETSTIDSDEBATTE]Y
Inlcigg

ffie hmkmm ffitrhffi&wffiffiss
o

pffi tve,&ltr&sftw§fiewffiw
"Frivilligt"

frihet

schema har gett akutpersonal större

Akutcns personal på ccntral.
slukhusct I Xrlstlanstad hat
fitl mcr lnflylandc övcr slna
a

rbctstld cr.

Prccls sonr man bokar tYätttidcr I tvättstugan bokar dc
sina arbctspass.

i)vrlnct rirrrt, rllr .\rcts clrgrr
nr.lstc rkutnrottrEninqcn pl
ccntrrlsjukhusct i Kristirnstarl
vrrl bcirrannld, ivlottrgrringcn
hrr rivcr l0 000 bcsrlk un(lcr clt
ir - orlr rnirlct irrrr rik.rr. lblrrrd
'r$rttrrtcr llrtrcrrtcrrtr ntcLl skl-

Jor irirr l.rilolyckor cllcr

hus-

brindcr. lirlrnd korlnrcr dc rncd

niipt

.,1

triyirlt, mcn ,indl pllg-

sillrlt s()§t crr irrl(vrxltrtic tirrrl-

t.l.

Dry5r lun/ra sjuLskörcrskor,
rurdcrskölcrskor och sckrcrcmrc
i,,trbrr pl rkurcn.

l:ilrr tr\s.\ll (lc llcsta rrt dct vrr
hclt orrri.ijiigr rrcd flcxritlcr inom

I

virdcn. Årltctstirlcnir vrr 1.\str
lill rrbetrlrasscn och styrtir rv
rlcn plrncrrdc bcnrrrrrriogcrr. Sr1
,ir rlci lirrtlurrldc pJ tlc flcstr rv
Iantlct.s sjuUrus.

BoxÅn tN stc pÅ oux,q plss
Mcn scdrn nlgra månadcr
tillbaka prövar skötcrskorna pä
rkutc'n i Kristianstrd ctt nytt
§Jil itt [örldgga arbctstidcrnr.
S1'stcnrct kallas rörlig rrbctstid

cllcr "tvirrstugemodcllcn". Dct
Iungcrrr så rtt rvdclningsförcstlndrrcn Ånn-Louisc &osvall
c.ch klinikforcsrlndrrcn Stcfan
l:ilipsson plancrar ctt schcota

vare tvätlstugemodelen kan syukskdterskan E/isaöeth Ohtsson völja aftjobba
lite intensivare tör att lä en tårgre sammanhängande
het till Götdborgsresan.
Tack

I
I
I

för dc nirmastc fcrn vcckorna
och scdan filr pcrsonrlcn sjrilv
boka in sig pl dc olikr arbctspasscn - prccis slt som nrrn bokar tv:ittidcr i tvrittstugan. Om
flcrr skötcrskor r.ill jobbr p.rl ctr
och srnrnra prss, så filr dc lösa

<ict

sinsemcl-

cgnr rrbctstidcn

Ian. Om ingcn

och nrrjoritcrcn

hrr bokrt sig pil

ctt visst prss -

ir intc
- sl giillcr dct ur-

storhclgcr, cxcnrpclvis,

populira

sprungligr schcnrit som :indl

t\vdelningsl6rcslåndaren Ann-Lousie Rosvall visar datorn dil personi
L,n sj alv bokat atbetspassen. Deltidsanstättda sjukskötetskan
Monica
,lnCcrsson har kunnat
tä upp li,3 i lid mcd hjälp av de törliga arbetsiidcma

iir positiv. lvlrlnga
xv skötcrskorri rir
srrlbrrnsförildrrr och sägcr rtt
dc nu liltarc kan anpassa sin arbctstid eftcr manncns tiCcr och

finns kvar i bottcn.
- Rörliga arbctstidcr hrndlar
onr friltet undcr ansyrr, sligcr
Stcfan Filipsson sonr lir clcn sorn
tagit initiativ till försökct.

samordna l.imning och hiinlt-

rULL ltO vln:p r'lÅxlO
1\llx mr\ste fyllr sin rrbctstid

om kurscr och

cftcrsonr grurrdlöncn bctilns ut
sonr vrnligt nrrinad [ör nrinacl.
En I:cltidsarbctrnrlc sjuksköicrskr jobbrr dryut l9l tinrntrr undcr fcrn vcckor, Er unclcrsl:iitcr,
skr I 85 tinrntrr. l)cltichrc bokrr
sjiilvfrrllct irr sig pr\ frirrc rrbcts-

'

I

lcdil-

rr-

bctstidcr varicrar bcroende

på

hur milnga kvällar, helgcr cllcr
viljcr rrt jobbr.
l)ct riirligi systcnrct gcr l)crsonalcn nrcr iuflytrndc övcr dcn

dagis.

Nattpcrsonalcn llr jobbr drg
om clcn vill. inonr vlrdcn lir dct
annars vanJigt rtt dcn sorn jobbrr nrtt isolcras och grlr ntistc
förcliisningar.

Drgpcrsonrlcn krn ocksl jobbr
or(t, ntcn dci 5r iinllu oklart irur
nryckct extra lcdiglrcr visst naltrrbctc slu gc.

rÅnnr rrrranNsrÄuo,r
Dcltidsrnstrilkh

rlt |ll

[.1r

rtt

nryckct nu.

nExrro Ån xÅn * rön corr
furcLra rvdclningar pI Kristiansti(ls ccntrrlsiuldrus följcr nyfi kct

föriinciringarnr prl rkutcn. Stcfan
Filipsson iir övcrtlTid om att
flcxticlcrnr ir här för it| stmni.
- VlrCpersonal hir ctt stort
ansvrr liir peticntcr och vcrksrnrlrci. L)l ir dct hcit nerurligt
a(l (lc c)clisil llr rnsvare l-ör cicn
cgnr rrrbctsticlcn, siigcr han.
SruItiilirt iir rrbctsgi!,ircn ansrrr iri lirr itt instiilldi inlc job-

brr

rriijiiqhcr

ul)l) i tid orrt rlc viil. Dct in-

ncbiir

Pr§s.
E-rsiittnin gerr lor obckviLmr

näLtcr man

pl

ning

lriggr ont schcnrrt litc trck r.rrc
rlct nyr rrbcts(idss),stcntcl - nlriot sortr Sadc vrrit inrpoplrlrirt
tidirlrrc, nrcn som intc mirk-c sl

rvdclnirrllcn

Lrchi)vcr

flirrc tinrxostiill(la.
Prticnttillströmningen gör irr
dct bchövs fiirrc skötcrskor pil
nlorqoncn och flcr pl kvlillar
och hclgcr. Src[rn Fi)ipsson oclr
Ånn-Louisc Rosvrll hrr krrnnrt

ohrilsosrmt ntvckcr cilcr

konctrrlrcrrt. i\:t sl iringc rir ilut
os:il(cr{ !ir(l Llc rörlirlr rrlrctstidcrrrr irrrrcLlir pI dcn punktcn.
Ånn-l-ouisc ltosvrll hlllcr ögoncn pt oliimpliga bokningar.

I[Xi: M^TllIS DÅ\'l0S5Ol
rClCi LISSI wi0UR
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ARBETSTIDSDEBATTElY
trnlcigg

EU-regler
om arbetstid
hlir svenska

Oenighet om
crrbelslider

DEN genomsnittliga

L
L

arbetstiden per vecka ska vara högst 48 timmar, inkiusive övertid. Nattarbetare
ska inte jobba mer än iltta
timmar per dygn.
Det är några av reglerna

40 timmars arbetsveckor tillhör Europas längsta. En förkortning diskuteras, men allt
ftin'e förordrr lagstadgad scxtimrnarsdag. I rnaj cllcr juni

som riksdagen nyligen an-

re och flexibel arbetstid samt

tagit.
Laila Bjurling (s), som är
ordförande i arbetstids-

representanter i kommitt6n
långt ifrån varandra.
SAF:s representant, direk-

övertidsuttag står parternas

tö

i allmänhet ger
bättre skydd än EU-direktivet. Några stora lagändringar behövs därför inte.

-Diskussionema

ningen

ren v id V e rks ta ds indus tr i -

-Sex timmars

arbetsdag

ger inte fler jobb. Lagstift-

rektivets minimikrav. Den

ningen måste i stället anpassas till ett modemt dygnetrunt-samhälie och en konkurrenssituation, diir fl exibilitet
och årsarbctstid är viktig. I
dessa frågor möter vi ganska
god förståelse från LO:s
vård- och industriförbund.
Arbetstid iir en utpräglad av-

arbetsgivare som ingår avtal som strider mot dessa
minimikrav ska kunna dö-

I-andqvist Westlt :

spärr införs

i arbetstidsla-

gen (AL). Spärren innebär
att kollektivavtal, som av-

viker från reglerna i AL,
inte får underskrida EU-di-

talsfråga.
LO

skälen kan vara

starkare.

Ger inte ller iobb
I ett dclbctinkandc i fcbruari
konstaterade arbetstidskom-

mittdn att en dyr arbetstidsförkortning knappast ger så
många flerjobb. Forskare har

Y^RFöR

FIcK

te är generellt utbytbar.

§PARKEN

Möjligireterna är också
stora att avvika från regeln
om att arbctstagare ska ha

minst elva timmars sammanhängande ledighet.

Moderaterna gick vid
i

I

'

?

I Sve-

rige skapas i dag de flesta arbetstillftillena i mindre, kunskapsintensiva

Dopr

BeH övDE
HIG

DU

arbetstidsvolym

och arbctskraftskostnadcr inte d.r givna, produktionsvolymer skiftar och arbetskraft in-

arbetande LO-kvinnor ha

beräkningsperiodens liingd
vara upp till sex månader utslaget på den tiden får inte den genomsnittliga arbetstiden överstiga 48 timmar per vecka. ' :
Kravet på högst åtta timmars nattarbete kan också
förhandlas bort i kollektivavtal.

att

komma ur de låsta positionerna. Jag tror ctt en förkortning
skulle skapa fler tjrinster.

Samtidigt vill många deltids-

^ Vid beräkningen av den
genomsnittliga veckoarbetstiden, tiil exempel, kan

kom-

Detta kan vara en väg

funnit att

raren I ngalilL

med sektor och konjunktur.
De hiilsomässiga och sociala

parter.

ville skriva in EU:s minimikrav i svensk lag.(TI)D

te

ger fler jobb. Det torde skifta

mellan arbetsmarknadens

sterpartiet tyckte tvärtom
inte att spärren räcker och

ekre

-Det är mycket osäkert
om en arbetstidsforkortning

mas till skadestånd.
Både svensk lag och EUdirektivet [ämnar dock öppet för en m;ingd undantag
som kan bestämmas i avtal

omröstningen emot förslaget om en EG-spärr. Vän-

-s

i

mitt6n har varit öppna. TCO:s
mål ir en lörkortning av tjänstemlnnens arbctstid till 37,5
timmar och mindre övertid.
Vi accepterar en flexibiiitet
som är individuellt utformad.

enta, Karl-Olof Stenqvist :

Riksdagsbeslutet inne-

L

Otnbudsrnannen inom
TCO, Roger Mörtvik:

betänkande. Vad giiller korta-

kommittdn, konstaterade
att den svenska lagstift-

Flexibiliteten

måste nog få gälla både de anställdas och verksamhetens
behov. En lagstiftning mirste
därföL bli dispositiv och mcdge avtai.

väntas arbetstidskommitt6ns

i EUs arbetstidsdirektiv

bär att en så kailad EG-

L

mer arbete.

SOAr VIKA
Rte.

tj

änsteföretag.

Text: Börje Nenzdn

UNGDOMSKOMMITTE,l\
Här kommer lite information om vad ungdomskommittön åstadkommit under våren och
sommaren 1996:

I samband med skolavslutningen arrängerade vi en rockgala med disco i Centralsl<olans

\

I

I
I
{

aula. De två rockgrupperna som spelade heter CARL och OUTSIDES.
Discomusiken avlöste rockgrupperna.
Verdandi stod ftir fiirtäringen. Ungdomskommittön sålde lotter och tog intriidc
fi nansiera kommande familje'flygdag.

fiir att

i

Med hjälp av inkomsterna från rockgalan och sponsring från avd. 68, Driftklubben och
juni en familje-flygdag.
I Ilallsta Pappersbruk anordnade vi den 16
t, Ilolmens artställda med familjer erbjöds en gratis flygtur över Eallstavik med omnejd.
I Startert skedde från Lundås flygfillt och Roslagens Flygklubb ställde upp med två
rundtursplan och ett uppvisningsplan.
\
fanns att se och prova på radiostyrda småplan.
i Möjlighet
Mellan kl. 11,.00 och 16.00 skapade planen irritation hos Eallstaviksborna, men vi fick
också många glada och nöjda familjer som fått se sitt Hallstavik från ovau.
j

I

Ungdomskommitt6n består av

PM

Daniel Andersson
Ann-Charlotte Widlund
Kjetil Eriksen
Catarina Ostin
Anders Lid6n
Jörn Pedersen

11

Emb

PM2
PM 12
Emb

PM2

Vi tar gärna emot id6er om kommande eyenemang. Vänd dig till någon i kommitt6n
eller

till

avd. 68:s expedition.

Loffa W.

trtt fång rosor irli Fappers
avd 68 och lioslagens flygklublc for en underbar dag

H}ÅGHN§
o

ffiH_O/v§e/å

Ur Norrtelje Tidning den

20

juni

1996; '

på Lundås den 19 jr-uri. Irnponerad av den goda säkerheter:, gocia stämningen ocit clen
und erbara turen. Familjen.

L

j'!"

)^

*
S u,timmars dag

L
L

en, någ ra

sy np

unkter

.a

Det var längesen vi hade någon arbetstidsl?irkortning i Sverige. 40 timmars arbetsvecka infiirdes 1973 och fem veckors semester 1977.
Försöket att fiirlänga semcstern med två dagar fiir några år seclan, räknar jag inte.
Det tog ju en ända med fiirskräckelse.
Under 60. och 7&talen kom arbetstidsfiirkortningarna med några års mellanrum men
7977 tog det alltså fvärstopp.
Tar man idag upp frågan om t.ei. sex timmars arbetsdag, får man genast kommentaren att en sådan reform inte skapar några nya jobb (!).
Ifur många jobb skapade infiirandet av 4S-timmarsvecka (1960) ?
ller fyra vcckors semester (1963) ?
Ställdcs övcr huvud taget frågan ? Genomfiirdes reformörna inte, om sanningen ska
fram, därftir att de hade ett värde i sig själva ?
Och vad skulle fiirresten hända konkret med sysselsättningen t.ex. här i Hallstavik om
man infiirde sextimmarsdag ? Ja, eftersom man då blev tvungen att utnyttja fyra skiftlag/dygn, skulle man tvingas att anställa (minst) ett skiftlag titl.
(Anställandet av det sjätte skiftlaget var det främsta argumentet fiir året-runt-drift.
Ett sjunde skiftlag är ett starkt argument fiir sextimmarsdagen.)

Börje Nordström

EÖNT,ATTARE, BESÖKER HALLSTAVIK
L
L

Ilallstaviks bibliotek är "lVlånadens bibliotek" under oktober.
Då kommer biblioteket att visa upp sig lite extra. De som ännu inte
hunnit köpa avd. 68:ans historik "En fackfijrening-Ett samhälle-En fabrik" har
då en möjlighet att utan kostnad låna boken direkt över disk
Den som nöjer sig med lite lättare underhållning kan, med eller utan
historiken i hand, besöka biblioteket lördagen den 5 oktober och lyssna
till fiirfatta ren BETYGT AF KLINTBERG.
Rengt af Klintberg har skrivit båtle vuxen- och barnböcker och har specialiserat sig på folktro, folksägner och nutida myter'
Nssta utmärkta tilllället att triiffa en fiirfattarc av rang är torsdagen den
?4 oktober - tlå kommer I"ARS MOLIN .
Lars Molin har som fiirfattare och filmare giort sig ldnd och älskad av svenska
nu
folket genom bl a Badjävlar, Bomsllva, Duclli gryningen (Mjölkpallen) och
senast Potatishandlaren.
Bomben, sommarmord och Korset är titlar på några av hans spännande thrillers'
Ilans historiska romaner inte att förglömma; Vild-Hus§en och Träkusten (om
Sundsvallsstrejken) är väl värda att framhrlllas'
på tal om historiu rå finnr det även denna twäll möjlighet att låna 68:ans historiska
historik. Den som vilt äga ett eget exemplar kan vända sig till fackexpcditionen.

ABF f{oRRrÄrru,7s Ån
I år fyller ABF Norrtätje 75 år.
Den 28 november 1921 bildades Ilallsta Riklningsutskott - diirmed hade också
Hallstavik lått en Iokalorgauisation av Arbetarias Bildningsförbund som hade
grundats på Brunnsvik i Dalarna 1912.
Erik Jansson är avdelning 68:s representant på mötct och han väljs även till den
viktiga posten som bibliotekarie i bildningsutskottet.
Men även om tlet är från 1921 som organisationen riiknas så hade det virl dcn tidcn
redan funnits en verksamhet i ca fyra år,
1917 starta<le några ungklubbister inom l{äverö Arbetarekommun en studiecirkcl.
Man läste s:iväl skönlittcratur som socialistisk teori. Fackftirenings- och kommunalkunskap var självklara ämnen i en tid niir det änuu inte fanns allm:in rösträtt.
Gubbarna på brukct siktacle högt (bildningsmässigt) och drog sig intc ens fiir att
[isa nationalckonomi på sin bcgränsade fritid. Vilkå vågar cller har tid till det nrr?
Stutliccirkcln 1917, som hettc nr 350, köpte in böcl<er eitcrhand och bildadc gansl<a
snart ett studiecirkelbibliotek som kom att växa stort oeh ha verksamhet in på S0talet då ABF-biblioteket bildade grunrlvalen till det folkbibliotek som finns i llallstavik idag.
[,gentligen så är det alltså ABF i Hallstavik,som fyller 75 år men cfter kommunsarnmanslagningen i början av TG.talet så finns det bara en ABF-avdelning inom
kommunen.

L

Jubileumsfirandet komntcr att ske på olika håll under hösten, bl a un4er veckr
37.
Då kommer en ubtrillning att visas på Fotkets r,[us i Eallstavik

Pub-afton
i

Torsdagen den 12 september blir det en
LIIB-ATTON FQR FACKI,IGA MN,DLT.MMAR
kl. 19.00 på nya Folkcts IIus i Norrtälje. Det blir underhåltning och tal. lll a konmer
nrigon frfin Pappers lorbundsstyrelse att kåsera om fackcts uppgifter i framtitlen.
Ol kommcr att servcras till självkostnatlspris.
Någon fiiranmiilan behövs inte mcn om det finns önskemål att anordna en gemensam
transport titl Norrtälje så är det viktigt att rneddela detta till vår fackexpetlition,
tel 26390, sfi skall yi untlersöka möjlighetcrna att fixa en buss.
VÅLKoMNA TILL EI\T TREVLIG ÅTToIl

N}ZA F'@H-KtrT'S FHL]S
I{orntälje
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Försäkringsrutan
Känner Du till fackets avtalsfiirsäkringar
Fackets avtalsfiirsäkringar ä r kopplade
Det finns fem olika fiirsäkrlngar:

TRYG

G

?

till kollektivavtalet.

HBT SrÖRSriXmUC Bt{ \rlD ARBET

SS

KADA (TrA)

- ger ersättning vid olycksfall på arbetsptatsen.

AVTAL S GRUPPSJUKIÖRSÄKRINGEN

(A GS)
- kompletterar den allmänna sjukfiirsäkringen vid sjukdom eller frirtidpensionering.

AYGÄI\TG SBIDRAG SFÖRSÄXNTXCEI{ (AG B)
- ger ekonomiskl tillskott vid arbetslöshet.

sÄnsxnD TrLLÄGGSPET\sroN (srp)
- ger ytterligare pensionspengar utöver folpension och ATP.

TJÄr{sttrcRuppI,rvröRsÄxruucnN (TGL)
- skyddar de efterlevande vid dödsfall.

Vill Du veta mera

om någon av dessa fiirsäkringar och vilka regler som gåller,
kontakta någon av avdelningens fiirsäkringsrådgivare eller fackexpeditionen.

aa

AI\DRII{GAR

I AGS

r avtalet "Allmtinna anstrillningsvillkor" har § 11 mom 3 fiiljande lydelse:
Anställd har enligt detta avtal rätt till sjuklön fr o m 15:e kalender6agen i sjukperioden
under fiiljande tider
x

fiir grupp

1

t o m den 90:e kalenderdagen i sjukperio«len

* fiir grupp 2 t o m den 45:e lialenderrlagen
i sjukperioden

I sjukperioden ingår samtliga dagar med sjukavdrag (även karensrlagar), dels arbetsfria dagar som infaller i sjukperiod.
Anställd, som varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i firljd eller övergått
direkt från anställning med rätt till sjuklön under minst 90 dagar, tillhör grupp l.

Anställd tillhör i övriga fall grupp 2.
Mom 3 innehå,ller regler om siuklönfr o m 15:e kalenderdagen i sjukperiod.en Dessa
regler ttr hrintadefrån det gamla tjrirctenmtumavtalet. Eftersom bestiinmtelsenta ilu
grillerför samtliga anstrillda Imr reglenm om AGS-rlogersiittning vid sjuktlom upphört
iltl gdlla inom hranclrcnför dem som erhåller sjuklönfrån arl,etsgivaren
Sune A.
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