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             Lugn vecka på avtalsfronten för Pappers del 
 
Även den en gånga veckan genomfördes två förhandlingar. I tisdags eftermiddag förhandlade vi 
först om vårt eget kollektivavtal, riksavtalet. Direkt efter det att dessa förhandlingar avslutats 
fortsatte de gemensamma förhandlingarna om gemensamma villkorsavtal. Förhandlingarna 
fördes framåt och man växlade skrivningar på de olika förslag som lagts i förhandlingarna den 
senaste tiden. Förhandlingarna fortsätter för vår del den 14 mars. 
 
Som ni redan säkert läst på vår hemsidas nyhetsflöde från Dagens Arbete så har de opartiska 
ordförandena (OPO) lagt fram en skiss till avtal. Skissen riktar sig till facken inom industrin som 
omfattas av industriavtalet. Den innehåller inga siffror på löneökningar. Det är mer ett sätt att 
sondera parternas uppfattning om avtalet. Som exempel kan nämnas avtalstidens längd. Vilket ser 
ut att gå mot treåriga avtal inom övrig industri om man läser parternas kommentarer till skissen.  
 
Vi i Pappers har att själva komma fram till avtalslösningar med motparten utan inblandning av 
OPO. Den minnesgode kommer nog ihåg att medlare på vårt avtalsområde kommer in först om 
vi och motparten begär det eller om någon part lägger ett varsel. 
 
Byggnads konflikt rycker allt närmare. På tisdag den 12 mars utlöses strejken om parterna inte 
kommit överens. Det är några bruk inom Pappers avtalsområde som kommer att omfattas av 
konflikten om den blir av. Information om konflikten och vårt förhållningssätt har gått ut till 
Pappers avdelningarna. Vad som gäller är strikt neutralitet. Det innebär att vi inte får göra jobb 
som normalt skulle gjorts av ett företag som omfattas av strejken. Om du är osäker skall du 
kontakta din Pappers avdelning för information.  
Den som är intresserad av vad som händer på Byggnads område kan följa utvecklingen på 
www.byggnads.se 
 
Vi har problem med videofilmen på vår hemsida. Det gäller er som har Internet Explorer som 
webläsare. På hemsidan finns en instruktion om hur man kommer åt aktuell video. 
 
Vi kommer kontinuerligt att lägga ut information om hur förhandlingarna fortskrider på 
vårhemsida, www.pappers.se    
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