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lnformation från de lokala
förhandlingarna får du på
nästa sid a.
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Moderalerna vill sänka a'kassan och begränsa den till 300 dagar. Som
utförsäkrad blir du hänvisad till socialbidrag. Detta ska också sänkas och
bli svårare att få, med ökade klyftor och ökat armod som följd. I höst är
det du som bestämmer vilket slags Sverige du vill leva i.
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SVERIGES INDUSTRIHRBETRRE
Sv€rig6s lndustnsrb€taro iu orgånisorado i Trå, Shogs, PapP€G, LiYs, Melell och lnduslrilackel
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INFORMATION OM DE LOKALA
FÖRHANDLINGARNA
Årets centrala avtal gav 210:-/månad till alla (detta betalas redan ut) och
O,65"/o att fördela lokalt (0,65"/0 = I00:-/mån.) Vårt förslag till fördelning
av de 65o/", d.v.s. lika för alla, tycker bolaget inte om. Bolaget vill bl.a.
differentiera utläggningen för att behålla spännvidden och de pengarna
skulle då tas ur potten.

Med de "automatiska" effekter, som avtalet får på åretrunttillägget och
premien är det genomsnittliga värdet, i skrivande stund, c:a 3452-/mån.
Skulle det bli en 2-års uppgörelse (vilket vi också diskuterar) så är värdet
för 1999 nästan detsamma som för 1998.

Utöver utläggningen av det centrala avtalet står följande punkter på
dagordningen:

. beklädnadsbyten på bandpressar
. lönegrupp och bemanning på nya packmaskinen
o lönegrupp för provare i driften
o lönegrupp för hjullastarförare i RP
. ersättning för överlappningstiden vid skiftavlösningarna.
Vad det gäller överlappningstiden hävdar bolaget att det "inte
förckommey'' någon sådan.
Frågan är alltså fortfarande olöst !!!
Den här inform

den 21:a aoril.
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BLI INTE SIUK
Med moderaterna vid maklen kommer det att svida ordentligt i plånboken
när du blir sjuk. Siukersättningen sänks och ytterligare karensdagar
införs vid sjukdom och vård av sjukt bam. I höst åir det du som bestärnmer
vilket slags Sverige du vill leva i.
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