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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Inget avtal om 
övertid kunde träffas!

Klubbens krav
Klubben ställde två huvudsakliga krav 
för ett avtal:
1. Kompensation i pengar och/eller 

tid för den orimligt höga belastning 
som övertiden just nu innebär.

2. Att det vid några utpekade helger 
endast skulle gå att tillämpa frivil-
lig övertid.

I utbyte mot dessa krav skulle företa-
get ges lättnader i dispenser för över-
tidsuttag utöver de gränser som finns 
i Teknikavtalet. 

Framförallt handlade det om skapa ett 
minimum av andrum för alla medlem-
mar som har behov av fritid, familjeliv 
och återhämtning efter ett rekordstort 
övertidsuttag på kort tid.

Företagets ”erbjudande”
• Blankt nej till ersättning utöver  

produktionsövertidsersättning. 
Ingenting utöver minimum.

• Om möjligt försöka undvika att 
planera övertid på midsommar 
och helgerna i samband med hu-
vudsemestern. (dock inget löfte)

• Att få generell nattdispens mellan 
00.00 och 01.00

• Dispens på övertid över 50 tim/
mån och generös tillämpning av 
dispens vid 200 tim/år.

Förhandlingarna om ett övertidsavtal blev fruktlösa. Parterna var 
inte ens i närheten av varandra. Företaget hade ingen avsikt att 
bjuda till utifrån kraven och önskemålen från klubben. 

Tjugo kronor extra i övertidspeng kan inte motivera att klubben 
skriver bort begränsningarna i övertidsuttag eller att företaget 
skulle ha rätt att beordra övertid efter 24.00.  Detta utan några 
garantier om att vissa helger skulle vara fredade från beordrad 
övertid.

Inte seriöst
Klubbens bedömning är att företaget 
vill ta, men inte ge. I bakgrunden finns 
företagets resonemang om att

 ”vi har rätt att beordra övertid, 
utan att betala produktionsöver-
tidsersättning”. 

Klubbstyrelsen anser dock att situa-
tionen nu har hamnat bortanför ett 
”vanligt” produktionsövertidsavtal.

Avtal om produktionsövertid innebär 
schemaläggning av övertid, men 
också att schemat innehåller en av-
vägning av de anställdas behov av 
ledighet under perioden eftersom varje 
tillfälle som schemaläggs betraktas 
som ordinarie arbetstid. 

När klubben kan försvara att det 
finns en sådan balans i ett avtal 
är det motiverat att skriva på ett 
avtal.

Men att i ett avtal  skriva bort övertids-
regler och att det trots schemalägg-
ningen finns risk för  övertid varje helg, 
inklusive midsommar och helg före och 
efter semestern, utan att det märks i 
villkoren, är enligt klubbstyrelsen inte 
förenligt med ett ömsesidigt och res-
pektfullt avtal. 

Företagsledningens ansvar
Det är företagsledningens fulla ansvar 
att fabriken har hamnat i den djupa 
kris vi befinner oss i. Klubbstyrelsen 
anser att företagsledningen kan göra 
betydligt mer för att ta detta ansvar.

Förr och nu
Vi har upplevt situationer med stora 
övertidsinsatser tidigare år. Under 
senaste 10-årsperioden har det funnits 
specialavtal 2011 -2012, samt 2016-
2019. Då kunde de lokala parterna 
träffa avtal som innebar att ge och 
ta på ett respektfullt sätt. Hög över-
tidsbeslastning under många helger, 
insatshelger, dispenser kring arbets-
tidsregler uppvägdes av villkor som 
kunde anses kompensera för detta. 
Den nuvarande företagsledning sak-
nar tyvärr den vilja som tidigare fanns.

Grundproblem
Åtgärder måste  vidtas för att komma 
åt grundproblemen. Utan stabilitet 
i processen kommer övertiden att 
fortsätta, även efter införande av 
treskiftet. Eftersläpet är idag betydligt 
större än vad det var när övertids-
insatserna påbörjades.

Det är inte enstaka och enskilda hän-
delser som är grundorsaken. Sådana 
händelser kör man ikapp relativt snart. 
Det är ohållbart att hantera situationen 
som företaget gör just nu. 
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Påminnelse 
om årsmöte!

IF Metallklubben gemonför två digitala årsmöten, torsdag 10 juni och 
tisdag 15 juni. Förutom sedvanliga årsmötespunkter kommer tid att 
ägnas åt den senaste tidens förhandlingar och det allvarliga produk-
tionsläget på fabriken och dess konsekvenser.

Nominera! 
Fram till valen på årsmötet är det 
möjligt att nominera kandidater till 
klubbstyrelsen. Enklast är att maila 
förslagen till mikael.k.eriksson@
volvo.com

Förslag till årsmötet
Kom med synpunkter och förslag i 
samband med anmälan till mötet. 

Ingen fråga är för liten för att kunna 
tas upp på årsmötet. 

Val av styrelse
Valberedningens förslag:

Ordförande   2 år 
Gunnar Pettersson 
Ledamöter  2 år 
Carola Andersson 
Åsa Dahlsten
Dan Nilsson 
Anders Stenberg
Mikael Eriksson
Mats Eriksson
Ersättare   1 år 
Margareta Johansson
Marie Landström
Fuad Musa
Richard Berglund
Jan-Olov Carlsson

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen finns till-
gänglig på hemsidan för den som 
vill ta del av den i förväg.

Information
Aktuell information om lokala fack-
liga frågor och förhandlingar.

Tid:
Torsdag 10 juni kl 11.30 – 13.00 
(mötet startar 12.00)
Tisdag 15 juni kl 11.30 – 13.00 (mötet 
startar 12.00)

Plats:
Digitalt på Teams. Möjlighet för ett 
antal att få plats i möteslokal

Anmälan:
Maila jan-olov.carlsson@volvo.com 
för anmälan. Möteslänk skickas ut 
någon dag i förväg till mailadressen 
som anmälan skickades från. Ange 
vilket mötet du önskar delta på.

Ersättning:
Övertidsersättning för den tid 
årsmötet pågår.

Klubbstyrelsen hälsar alla 
medlemmar  väkomna att delta 

på årsmötet.

Villkor 
storhelger 

Klubben får många frågor om villkoren i samband med storhelger. 
Trycket försöker reda ut begreppen.

Vilka är storhelger
Teknikavtalet reglerar vilka helger 
som är storhelger. Det är nyår, påsk, 
1:a maj, nationaldag, midsommar 
och jul.  

Avtalet reglerar också vad som är 
start- och stopptider  för fyr- och 
femskift samt stående helgnatt.

Nationaldagen
Närmast är nationaldagen som i år är 
en söndag. För fyr- och femskift och 
helgnatt så är det avbrott i arbetet 
från EM-skiftets slut på lördag till FM-
skiftets början på måndag morgon.

För treskiftet så är man ledig på 
helgen, men arbetet börjar med 
nattskiftets början på söndag kväll. 
Treskiftet börjar alltså tidigare än 
fyr- och femskift och helgnatt.

Övertid
Från klubbens sida ser vi inga 
problem med att företaget erbjuder 
övertid på frivillig basis. 

Även om teknikavtalet inte uttryck-
ligen förbjuder beordrad övertid så 
anser vi att det är dålig personalpo-
litik att inte freda storhelgerna från 
beordring.

Ersättning
För den som  går ut och arbetar över-
tid på storhelg så gäller utöver ordi-
narie timlön följande ersättningar;

Dagtid    290,89 kr/tim

Två- och treskift 311,61 kr/tim

Fyr- och femskift och helgnatt
Har samma totala extra ersättning 
som två- och treskift men ersätt-
ningen är uppdelad i två delar på 
lönebeskedet.
Storhelgs-OB  167,13
Övertidsersättning 144,47
Summa  311,60 kr/tim


