
Trycket 19 maj 2021

Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Ingen överenskommelse 
om övertiden!

Företagets plan
I det senaste veckobrevet redogör 
företaget för sin ”plan”. I korthet 
går det ut på att ta igen eventuellt 
produktionstapp samma vecka som 
det uppstår. Alla måste därför vara 
beredda att arbeta övertid kommande 
helger. Men, skriver också företaget, vi 
har arbetat ”relativt lite övertid under 
2021 och 2020”. Det ska antagligen 
fungera som en tröst i sammanhanget. 
Klubben anser att det är en otillräcklig 
plan och att det inte är rimligt med en 
längre tids övertidsarbete utan att det 
är reglerat under vilka förutsättningar 
det ska ske.

Vad borde vi kunna förvänta oss?
Vid förra veckans förhandling fick 
klubben besked att det inte var aktuellt 
med någon övertid lördag 15 maj. Det 
tog inte många dagar innan den ”san-
ningen” blev osann.

Klubben har begärt att klubb och 
företag ska träffa en överenskom-
melse om igenkörning så att det även 
ska gå planera den lediga tiden för 
annat än arbete. Företaget säger nej 
till en sådsan överenskommelse.

Klubben anser att det ska träffas ett 
produktionsövertidsavtal eftersom 
varaktigheten är längre än fyra veckor 
och berör större del av fabriken. Nej, 
är svaret från företaget.

Senaste tidens produktionsstörningar och kvalitetsproblem borde 
föranleda aktiviteter inom en rad områden. Kan man komma öve-
rens om en igenkörningsplan som både tar hänsyn till individers 
behov av familjeliv och återhämtning samtidigt med verksamhetens 
behov är det mycket värt. Klubben har därför försökt få till stånd 
en ”krisöverläggning” med företagsledningen. 

Hos ledningen har det inte funnits något intresse av en sådan över-
läggning. Helt känslolöst fortsätter företaget även denna vecka att  
beordra ut övertid på fredag kväll och lördag.

Klubben har begärd en krisöverlägg-
ning med ledningen för att få besked 
om vilka åtgärder som är på gång. 
Någon sådan överläggning är företa-
get inte intresserat av.

Ur ett organisatoriskt arbetsmiljöpers-
pektiv (AFS 2015:4 12§) så ska man 
som arbetsgivare vidta de åtgärder 
som behövs för att motverka att ar-
betstidens förläggning leder till ohälsa 
hos arbetstagarna. Arbetsgivaren bör 
redan vid planeringen av arbetet och 
då särskilt vid förläggningen av ar-
betstider som kan medföra risker för 
ohälsa, och däribland ligger bla. stor 
omfattning av övertidsarbete och lån-
ga arbetspass, ta extra hänsyn till hur 
förläggningen påverkar människan.

Arbetsgivaren bör särskilt uppmärk-
samma möjligheterna till återhämtning. 
Arbetsgivaren bör även ta hänsyn till 
att arbetstidens förläggning påverkar 
risken för olyckor.

Fortsatt stora problem
Utfallet från förra veckans produktion 
(+27 hytter efter ca 25 timmar övertid 
med fulla skift) och fortsatta bekym-
mer i inledningen av den här veckan 
pekar på att problemen inte är lösta. 
Eftersläpet är fortfarande betydande. 
Att snabbt installera treskiftet med full 
effekt är heller ingen lek.  

Ledningens ointresse av 
överenskommelser
Självklart kan det uppstå problem som 
innebär produktionstapp och behov av 
övertid. När det är i måttlig omfattning 
brukar det lösa sig tämligen enkelt. 
När det når nivåer som vi haft de 
senaste veckorna är det brukliga och 
normala att man försöker hitta en mer 
långsiktig överenskommelse. Så har 
det gjorts i decennier. Vi har haft avtal 
om produktionsövertid, koncentrerade 
övertidsinsatser vissa helger, special-
lösningar för akuta åtgärder. 

När klubbstyrelsen föreslog en ”kris-
överläggning” är det utifrån dessa 
tidigare erfarenheter. Det finns inte 
bara en sanning eller en lösning. 

Parternas gemesamma kommentarer 
till Teknikavtalet beskriver att ”övertid 
ska tillämpas praktiskt så att det 
leder till ett tillfredställande för både 
arbetsgivaren och de anställda”.  

Tillsammans har parterna större för-
utsättningar att hitta den bästa lös-
ningen utifrån kraven på igenkörning 
och behovet av återhämtning. Det har 
väglett oss när tidigare överenskom-
melser har tecknats. 

Nuvarande ledning har inte visat något 
intresse för detta.



3-skiftets arbetstider

Arbetstidsschema
Så länge vi har giltiga arbetstids-
avtal kan företaget ensidigt varsla 
och bestämma vilken arbetstid som 
ska tillämpas. Treskiftet med den 
delade fredagen är en del av det 
arbetsidsavtal som träffades 2013 
och där också tvåskiftet har delat 
fredag.

Under många år har klubben 
försökt förmå företaget att återgå 
till arbetstider där em-skiftet är 
ledigt på fredagar. Det finns en 
majoritet bland medlemmarna för 
att återinföra detta. Det finns ett 
antal starka argument för det och 
det kostar inte företaget något. 

Det finns två scheman för treskift. Det som skiljer är arbetstiden på 
fredagar. Det ena schemat har delad fredag mellan för- och eftermid-
dagsskift. I det andra schemat arbetar fm-skiftet hel fredag medan 
em-skiftet är ledigt. Klubben har förordat det senare. Företaget har 
valt att tillämpa schemat med delad fredag. 

Det finns också en missvisande information i företagets veckobrev 
om raster och pauser på treskiftet. Vi reder ut frågan.

Företaget har envist fortsatt hävda 
scheman med delade fredagar. 

Raster och pauser
Företaget har i sin informatíon 
skrivit att nattveckan inte har någon 
rast. Kring detta finns en lång 
förhandlingshistoria som slutade 
med en övereskommelse 2016. 
Alla nätter har en rast/måltidsuppe-
håll på 30 minuter. Utöver det ska 
det läggas ut en paus varje natt. 

Den sammanlagda tiden för pau-
serna ska vara 73 minuter under 
nattveckan. Hur pausen förläggs 
fastställs lokalt, men kommer man 
inte överens ska pausen den första 

natten var a17 minuter och övriga 
nätter 14 minuter. 

Det är alltså fritt att lokalt fastställa 
fördelningen av rast/måltidsuppe-
håll/paus. Det har förekommit att 
det förläggs två pauser om vardera 
22 minuter istället för 30 + 14. 

Förhinder att arbeta natt
Som tidigare har meddelats kom-
mer gruppstyrelser och klubben 
att företräda medlemmar som med 
starka skäl har förhinder att arbeta 
nattskift. Utgångspunkten är dock 
att företaget har ett ansvar att ta 
hänsyn till medicinska och sociala 
skäl och lösa det för den enskilde.

Permission vid vaccination!

Spridning på fabriken
Vi har fortfarande inget stabilt läge 
när det gäller spridning på fabriken. 
På plasten/måleriet har vi haft ett 
större utbrott bland de som arbetar.

Även nyanställd har kommit in på 
introduktion utan att först ha blivit 
snabbtestade av företaget, vilket 
har riskerat en spridning på fab-
riken. Fortsatt gäller att ha en säker 
arbetsmiljö, hålla avstånd och att 
företaget säkerställer fungerande 
rutiner så att inte smittan sprider 
sig.

Covid-19 påverkar alla på fabriken, men främst alla metallare i 
produktionen. Det gäller kraven att hålla avstånd med ordinarie 
personal samtidigt som man ska lära upp nyanställda. Det gäller 
också kraven på övertid, utlåning till andra grupper och rädslan att 
bli smittad på arbetet.

En positiv sak är dock att man kan få upp till 2 timmar permission 
för att vaccinera sig.

Betald ledighet!
Nu närmar sig vaccination mot 
Covid-19 för det stora antalet an-
ställda vid fabriken. När man får 
en tid för vaccination så har Volvo 
beslutat att man har rätt  permis-
sion (betald ledighet) upp till 2 
timmar när man vaccinerar sig på 
ordinarie arbetstid. 

Kontakta din PL för att begära 
ledigt för den vaccinationstid som 
just du har fått. Använd kod 20 – 
permission i Tidinfo för att få en 
korrekt betalning.

Vaccineras på fabriken?
I ett antal regioner i landet så har 
man skapat möjlighet för vaccina-
tion på arbetsplatsen. Till exempel 
så sker det på Volvofabriken i 
Göteborg och Skövde. 

I Västerbotten har det inte va-
rit möjligt ännu, så vaccination 
kommer sannolikt inte att kunna 
genomföras direkt på fabriken i 
Umeå. Istället blir det sannolikt att 
boka tid via 1177.se. 


