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Medlemstidning för metallarna på karossavdelningarna

Övertidsavtal
Metallklubben och företaget har idag, torsdag enats om ett produktionsövertidsavtal under de kommande tre
helgerna. Den produktionssituation som råder på fabriken med de stora tekniska problem som uppstått på
kaross gör att det är viktigt att köra igen det eftersläp så snart som möjligt.

Parterna har enats om följande ersättningar för övertid under dessa veckor.

Bra om eftersläpet körs igen
Metallklubben uppmanar de som har möjlighet att arbeta
övertid och medverka till att eftersläpet körs igen.

Generell ersättning för
samtliga tre helger:

• 100 kr extra per timme eller 1 timme till kompbank
För varje arbetad timme betalas
– ordinarie lön
– ersättning för produktionsövertid
– 1 timme till Tidbanken eller 100 kr i extraersättning

• Överenskommen övertid
Extraersättningen gäller för all överenskommen övertid
under dessa helger. Företaget kommer att lägga ut
produktion där behov finns för att köra igen eftersläpet.
På vardagar utbetalas “ersättning med produktionsövertid”
för utfört övertidsarbete.

• Övertiden är frivillig
• Dispens på 11-timmarsregeln

Parterna är överens om att 11-timmarsreglen kan brytas
om det finns beov av det för att fylla upp något skiftlag.

Extra ersättning denna helg
(fredag 15/8-söndag 17/8)

På grund av det korta varslet för övertidsinsatsen denna helg
så gäller dessutom dessa villkor.
• 0,5 timmar extra till tidbanken för varje arbetad

timme
• Dispens för brytande av veckovila

De som inte kan beredas veckovila denna vecka (fram till
18.00 på lördag) får dispens för att arbeta övertid.

Ingen negativ inverkan på bonus
Parterna är överens om att extrainsatserna inte på något
sätt ska påverka bonusen negativt.

Mer information senare
Metallklubben återkommer med mer information om övertiden
under nästa vecka.

Kom ihåg att koda korten rätt. Det är inte säkert att automatkodningen
för övertiden blir korrekt i Tidinfo.

Dagtid
måndag – fredag kod 34
(Koden gäller fram till ordinarie arbetstidens slut för veckan)
fredag – söndag kod 36
(Koden gäller från ordinarie arbetstidens slut på fredag klockan 11.30
eller 16.00, beroende på arbetstidsschema)

Skift
måndag – fredag kod 35
(Koden gäller fram till ordinarie arbetstidens slut för veckan. )
fredag – söndag kod 82
(Koden gäller från ordinarie arbetstidens på fredag klockan 13.42 för
två- och treskift)

Extraersättning
Kod för insättningen i tidbank är 95.
Kod för uttag av 100 kr är 27.

Kodning av tidkort


