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Omröstning 
om arbetstider!

Villkoren
I förra veckan redogjorde Tryck-
et för hur villkoren ser ut mellan 
de olika alternativen. Med villkor 
menas arbetstider, betalning, 
osv. I den jämförelsen kommer 
treskiftet bäst ut.

Förhandlingsläget
Ett stående nattskift kräver att 
parterna är överens. Avtal om 
treskift finns tillgängligt och 
kräver ingen ytterligare förhand-
ling för att tillämpas. 

Fråga om nattskift
Företaget arbetar nu aktivt för 
att värva intresserade till ett 
nattskift. Det finns säkerligen 
många frivilliga för detta om al-
ternativet är att fortsätta arbeta 
tvåskift. 

Klubbens omröstning kommer 
att fråga efter åsikten bland alla 
medlemmar som kan tänkas 

En förhandling om arbetstider påbörjades i veckan. Efter 
förhandlingen har företaget meddelat att man kommer att gå 
ut och fråga efter intresse av att arbeta ständig natt. 

Klubben har, utifrån tidigare diskussioner och medlemsom-
röstningar, utgått från att produktionsuppgång bäst hanteras 
med ett treskift i någon omfattning. I en medlemsomröstning 
kommer klubben att undersöka om det fortfarande är majori-
tetsuppfattningen.

beröras. Då blir frågan annor-
lunda. 

Treskift eller fortsatt tvåskift 
Med ett stående nattskift kom-
mer den stora majoriteten att 
jobba kvar i tvåskift. Klubbens 
fråga handlar om vilket in-
tresse det finns att få arbeta 
treskift istället för tvåskift med 
ett stående nattskift.

Om en majoritet är för treskift så 
blir stående natt inget alternativ.

Olika frågor
Det kan synas förvirrande att 
företaget ställer en fråga och 
klubben en annan fråga. Från 
klubbstyrelsen sida handlar 
det om att få en helhetssyn 
och fråga alla som kommer att 
beröras. Det ger en demokratisk 
möjlighet för alla att påverka ,till 
skillnad från företagets värv-
ningskampanj.

Respekt för utslag
Det viktiga är att utgå från ma-
joritetens uppfattning. Skulle 
omröstningen ge ett annat ut-
slag än vid tidigare tillfällen då 
frågan om arbetstiderna varit på 
tapeten, kommer klubbstyrelsen 
att respektera utfallet. Det finns 
ingen prestige från klubbens 
sida i frågan.

Omröstning
Under den kommande veckan 
kommer gruppstyrelserna att 
genomföra en medlemsom-
röstning bland dem som kan 
komma att beröras. Omröstning 
sker coronasäkert på respektive 
område. 

Klubbstyrelsen uppmanar alla 
att vara med och påverka i 
denna fråga.


