
Trycket 28 juni 2019

Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Överenskommelse
Efter att parterna tidigare inte 
klubben och företaget nu kun-
nat enas om ett avtal.

Övertid natt
Övertid på nätterna kan på 
frivillig basis genomföras under 
vardagar. Det gäller vardagar 
under perioden 27 juni till tors-
dag 12 juli.

FM-skift
Övertid för förmiddagsskift kan 
mellan 03.00 - 05.48 
EM-skift
Övertid för eftermiddagsskift 
mellan 24.00 -03.00.

Tiderna är mycket speciella, 
men med tanke på situationen 
görs försök att rädda efterslä-
pet. 

Övertiden är frivillig och kan 
vara upp till tre timmar för den 
som frivilligt ställer upp. 

Övertidsavtal 
för att hantera 

krisläget 
Det kan inte ha undgått någon att produktionen de se-
naste veckorna som vanligt fungerat dåligt strax före 
semestrana. De senaste dagarna har ytterligare eftersläp 
tillkommit och ett kritiskt läge har uppstått. Mot bakgrund 
av det har klubben tecknat ett övertidsavtal.
 

Nattdispens ges för arbete mel-
lan 00.00 och 05.00. 

250 kr extra
För extra arbete på natt betalas 
utöver ordinarie lön och ÖT-
ersättning 250 kr per ÖT-timme.
250 kr extra gäller alltså för den 
extra övertid som görs på var-
dagsnätterna.

Produktionsövertid helger
Parterna är överens om produk-
tionsövertid under följande tider:
• Fredag  28/6 från klockan 

20.30 till söndag 30/6 klock-
an 24.00 

• Fredag  5/7 från klockan 
20.30 till söndag 7/7 klockan 
24.00 

Produktionsövertidsersättning 
betalas för arbete som utförs på 
övertid under helgerna.

Övertiden ska långt det är möjligt 
ske på frivillig väg.

Fortsättning
Från klubbens sida kommer vi 
att begära fortsatta förhandlingar 
om verkningsgrad, körsätt och 
bemanning.

Det är inte rimligt att vi år efter 
år råkar ut för samma typ av 
eftersläp. 

Sammanfattning
Den uppkomna situationen är 
inget önskeläge. Den inträffar 
samtidigt som alla är inriktade på 
att stämpla ut för semester. Men 
ibland handlar det om att göra det 
bästa utifrån situationen. 
 




