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Bra semesteravtal
 för visstidare!

Lite intjänad semester
Det är ingen visstidsanställd som 
tjänat in 20 betalda dagar. De 
som anställts före sista mars har 
mellan en och femton intjänade 
semesterdagar.

De som är anställda efter första 
april  har inte tjänat in någon se-
mesterdag. Det innebär att alla 
visstidsanställda har ett antal 
obetalda semesterdagar som ska 
läggas  ut under de fyra semes-
terveckorna.

För att lösa den frågan har parter-
na träffat ett avtal som gäller 
samtliga visstidsanställda.

IF Metallklubben har vid ett antal förhandlingar tagit upp se-
mestervillkoren för alla de visstidare som jobbar på fabriken 
idag. 

Efter förslag från klubben så har nu parterna enats om ett avtal 
som ger bra ersättning under semesterstängningen.

Intjänad semester läggs ut
Parterna är överens om att samt-
liga visstidsanställda ska lägga 
ut sina intjänade semesterdagar 
under huvudsemestern vecka 
29 – 32 2021

Betald ledighet 
Avtalet innebär att visstidsanställ-
da får upp till två veckor betald le-
dighet under semesterveckorna. 
Nedanstående tabell visar hur 
många dagar företaget betalar 
enligt avtalet.

För de som har fler än 12 dagar 
intjänad semester betalar företa-
get alla dagar upp till 20 dagar.

Komp eller obetald semester
För de dagar som är obetalda så 
kan de visstidsanställda antingen 
ta kompledigt upp till minus 80 
timmar ledighet eller välja att ha 
en obetald semesterdag. 

Ingen permittering
Avtalet innebär också att ingen 
visstidsanställd kommer att per-
mitteras enligt LAS.

Kan inte kräva att få arbeta
Klubben och företaget är också 
överens om att ingen visstidsan-
ställd kan kräva att få arbeta un-
der huvudsemesterns fyra veckor 
vecka 29 – 32 2021. 

Vid behov av arbete
Företaget kan komma att erbjuda 
arbete till ett antal visstidsan-
ställda. I de fall några tackar ja 
dras dessa arbetsdagar från de 
dagar den anställde själv skulle 
finansierat.

Bra överenskommelse
Avtalet liknar det avtal som klub-
ben tecknade med företaget 
2012. Klubbens värdering är att 
det  är ett bra avtal som ger en 
trygg inkomst även under semes-
tern för de som är nyanställda här 
på Volvo.

lntjänade 
semesterdagar

Minuskomp 
eller obetald 
semesterdag

Företagets 
betalda dagar Ledighet

12 0 8 20
11 0 9 20
10 0 10 20
9 1 10 20
8 2 10 20
7 3 10 20
6 4 10 20
5 5 10 20
4 6 10 20
3 7 10 20
2 8 10 20
1 9 10 20
0 10 10 20


