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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Avtal om Produktionsövertid
Ett avtal om produktionsövertid 
har träffats. Avtalet omfattar:
Fredag 8 juli 15.00 -20.30
Lördag 9 juli 06.00 – 12.00
Fredag 19 augusti 15.00 – 20.30
Fredag 26 augusti 15.00 – 20.30
(För presshallen gäller övertiden 
på fredagar 15.30-21.00)

Ordinarie arbtetstid
Produktionsövertid innebär att 
ordinarie arbetstid förlängs med 
dessa tider istället för beordrad 
övertid. Personer som har se-
mester vecka 28 omfattas inte 
av arbetsskyldigheten lördag 9 
juli, men kan givetvis på frivillig 
väg arbeta övertid det tillfället. 

Finns det vägande skäl för att 
man inte kan arbeta övertid 
ska detta avgöras från fall till 
fall. IF Metallklubben kan be-
gära förhandling om arbetssky-
ldigheten i de fall man inte kom-
mer överens om att dessa skäl 

IF Metall på Volvo och företaget har träffat en överenskommelse för att lösa det stora 
produktionstappet som uppstod efter att processen stod still under två hela skift. 

Överenskommelsen ställer stora krav på alla i produktionen. Ambitionen var att hitta 
en lösning som också respekterar behovet av tid för ledighet och återhämtning.

Extra övertidsinsats!
Avtal för att lösa situationen 

efter haveriet i en transformator!

är tillräckliga för att inte arbeta 
övertiden vid något av dessa 
tillfällen.

Extra kompensation
Parterna är överens om att 
det behövs en ordentlig insats 
helgen vecka 27, trots att det 
finns en trötthet och besvikelse 
över att så många helger nu 
belastats med övertid. 

Av det skälet kommer över-
tidstillfällena denna helg att 
kompenseras med 8 timmar 
extra i kompbanken per till-
fälle. Gäller fredag 8 juli och 
lördag 9 juli)

Efter semestern
Trots insatserna före semestern 
kommer ett betydande eftersläp 
att vara kvar när vi kommer 
tillbaka efter semestern. För 
att minimera belastningen av 
helgövertid begränsas avtalet 

till att gälla enbart fredagarna 
veckorna 33 och 34. Klubben 
är inte beredd att skriva ett 
avtal som även innefattade 
lördagarna dessa veckor. Skulle 
något oförutsett hända får nya 
förhandlingar upptas. Ordinarie 
produktionsövertidsersättning 
gäller vid alla övertidstillfällen.

Fortsatt diskussion om ka-
pacitet och drifttid
IF Metallklubben har begärt att 
en utökning av drifttiden för att 
klara av de höga produktions-
volymerna under hösten. Dialog 
kring detta förs under denna 
vecka på områdesnivå. 

Frågan om utökad drifttid regl-
eras inte i produktionsöver-
tidsavtalet, men finns som en 
pågående förhandlingsfråga. 
Kring detta återkommer klubben 
med mer information.




