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Bakgrund
VAT-avtalet upphör att gälla 22 no-
vember. Företaget har erbjudit en 
förlängning av avtalet till den sista 
december av praktiska skäl. Det 
skulle vara en naturlig brytpunkt 
med tanke på att arbetstiderna 
också påverkar uträkningar av 
årsarbetstider, kompinsättning, 
osv. 

Klubben har detta som en öppen 
fråga under de fortsatta förhan-
dlingarna. 

Arbetstiderna en 
lägesrapport

Företagets förslag
Högst upp på företagets lista står 
flexibilitet och utökad drifttid. Un-
der överläggningarna är företaget 
tydligt med att någon form av ar-
betstidsflexibilitet måste ingå i en 
ny överenskommelse, i annat fall 
är stupstocken ett faktum.

Klubbens förslag
Klubben menar att dagens nor-
malarbetstider har blivit en del av 
en lokal tradition och är socialt 
viktiga. En ny överenskommelse 
måste innebära att arbetstiderna 
utgår från den modell som funnits 
under lång tid.

Förhandlingsläget
Företaget har överlämnat ett 
konkret arbetstidsförslag. Klub-
ben har gjort likadant. Både parter 
anser att det är meningsfullt att 
fortsätta förhandlingarna. Inför 
nästa förhandling kommer före-
taget att granska klubbens förslag 
till arbetstidsförläggning.  Klubben 
ska se över alternativa lösningar 
kring arbetstidsflexibiliteten som 
finns i stupstockens regler.

Parterna har haft överläggningar vid ett par tillfällen och 
diskuterat vilka arbetstider som ska börja gälla efter att 
VAT-avtalet upphört. Trots stora skillnader i utgångsläge 
mellan parterna fortsätter överläggningarna i konstruk-
tiv anda. Måndag 22 okt är en längre förhandlingstid 
inplanerad.

Ingen överenskommelse?
Om parterna inte lyckas träffa en ny 
överenskommelse inträder ”stup-
stocken” för de områden som tidi-
gare var knutna till VAT. Företaget 
behöver en månad att ställa om 
redovisningssystemen och proces-
sen utifrån nya arbetstider.

Stupstocken
Som tidigare redovisats innebär 
stupstocken att den utlagda ar-
betstiden blir 40 timmar per vecka 
för både dagtid och tvåskift. All 
arbetstidsförkortning sätts in i den 
personliga tidbanken. De 40 tim-
marna fördelas jämt över veckans 
alla dagar, måndag till fredag.  Inga 
udda skift, stående natt etc. finns 
när stupstocken införs.

I stupstocken finns en möjlighet 
till flexibilitet som arbetsgivaren 
själv förfogar över. Med två veck-
ors varsel kan arbetstiden ökas 
med 0,5 timmar per skift och dag. 
Denna tid måste balanseras inom 
varje kalenderår. En förlängning av 
arbetstiden under en del av året 
måste balansera med en förkort-
ning under andra delar av året.

Ny information
Tidigast tisdag 23 okt kommer det 
ny information i frågan. Då kommer 
det att framgå hur den fortsatta 
förhandlingsprocessen ser ut och 
hur informationen och besluts-
processen inom klubben ska 
skötas. Under alla omständigheter 
kommer en medlemsomröstning 
att genomföras. Vilka alternativ 
som står till buds i en sådan om-
röstning går inte att förutse idag.



Årsarbetstid. 
I avtalet om årsarbetstid för 2012 
är 27 och 28 december inarbetade 
dagar. Hänsyn till detta har tagits 
vid insättningen av tid till Tidbank. 
Den regel som fanns i VAT-avtalet 
om att inarbetningen är preliminär 
går inte att tillämpa. 

Ledighet mellan 
jul och nyår

Långledigt mellan 
jul och nyår 

Det går med andra ord att planera 
för en långledighet som sträcker 
sig mellan arbetstidens slut 21 
december till onsdag 2 januari. 
Undantaget är fyrskift som inte har 
någon inarbetning. 

2013 
Hur årsarbetstiden ser ut för nästa 
år är en del av förhandlingarna 
om nya arbetstider. Förutom 
arbetstidens förläggning för de 
olika skiftformerna, finns också 
frågan om eventuell inarbetning 
av klämdagar och hur stor insät-
tning som ska ske till Tidbank. Till 
den frågan återkommer vi.

Tärnaby är ett av landets pop-
uläraste fritidsområden för 
familjer, naturälskare och även-
tyrare, Stugorna ligger på gång-
avstånd från nödvändig sam-
hällsservice och endast 200 
meter från närmaste linbana till 
Laxfjällets topp. I stugorna som 
är utrustade för sex personer 

Med anledning av de pågående arbetstidsförhandlin-
garna har det kommit frågor om inarbetningen mellan 
jul och nyår. Dessa dagar förblir inarbetade oberoende 
av resultatet från förhandlingarna

finns allrum med köksavdelning, 
tre sovrum, WC med dusch, tork-
skåp, färg-TV och skidbod. 

Före 4 november
Störst chans att få hyra den vecka 
du vill under det kommande året, 
har du om du lämnar dina ön-
skemål senast 4 november. Vid 
överbokning sker lottning.

Den senaste informationen hittar Du på metallklubbens hemsida:  www.volvoklubben.se

Boka stugor i Tärna!
IF Metalls avdelningar 3 och 4 i Västerbotten äger sju stugor i 
Tärnaby. Vi medlemmar kan hyra stugorna till rabatterat pris. 

Det kan bli fler bokningar än vad vi har stugor och då fördelas 
stugorna genom lottning, men då måste du ha anmält ditt in-
tresse senast den 4 november 2012 för bokningar nästa år. An-
mälan sker till avdelningen i Umeå.

 
    Anmälan 
Anmälan görs till kansliperson-
alen i Umeå.
Ring:  090- 15 65 70
Mail:
postbox.avd04@ifmetall.se

Förklaringar till tabell
Minisemester: söndag till torsdag
Långhelg: torsdag – söndag

Dygn, minisemester och långhelg 
går inte att boka veckorna 52-01 
eller 08 – 18.

Priser Medlemmar  
i avdelningen Övriga 

Veckopris, vecka 52 – 01 2 500:- 3 000:- 
Veckopris, vecka 02 – 07 1 500:- 2 000:- 
Veckopris, vecka 08 – 18 3 000:- 4 000:- 
Veckopris, vecka 19 – 51 1 500:- 2 000:- 
Dygn (ej v. 52-01, 08-18) 300:- 350:- 
Minisemester (ej v. 52-01, 08-18) 600:- 700:- 
Långhelg (ej v. 52-01, 08-18) 700:- 800:- 
 


