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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Som en konsekvens av att företaget 
beslutade att ta in bemanningsföre-
tag så sades avtalet om varierad 
arbetstid upp. Det är ett beslut som 
fattades av metallmedlemmarna 
för många år sedan. Strax före 
semestern så bekräftades detta 
beslut i en ny omröstning.

Höstens förhandlingar har handlat 
om vilka arbetstider som vi ska ha 
istället. 

Arbetstiderna
Förslaget till arbetstider för dagtid 
och tvåskift redovisas i ett arbets-
tidsschema på baksidan. Ständig 
förmiddag och eftermiddag samt 
treskift redovisas inte i detta Try-
cket. 

Slutförslaget till 
nya arbetstider!

Efter utdragna förhandlingar så finns nu ett avtalsförslag att ta 
ställning till. I detta Trycket presenterar vi det slutliga avtals-
förslaget, klubbens värdering och information om hur omröst-
ningen. Vi redovisar också vad “stupstocken” innebär.

Till Tidbank
För dagtid och tvåskift gäller föl-
jande insättning i tidbanken (ATK)
Dagtid:    66,8 Min/vecka
Tvåskift: 144,8 Min/vecka

Parterna har inte kunnat enas 
om den lokala arbetstidsförkort-
ningen på 18 minuter för dagtid 
ska fortsatt finnas kvar eller inte. 
Den frågan kommer att lösas i en 
central förhandling senare. Det 
kan innebära att ATK tiden ökar 
för dagtid.

Flexibilitet
Teknikavtalets stupstocksregel 
om arbetstidsflexibilitet på +/- 0,5 
tim/skift och dag förs samman till 
med en gemensam förläggning 
på fredagar.  Under ett kalenderår 
kan maximalt 60 timmar plusflex 
respektive minusflex läggas ut.

Plusflex
En arbetstidsökning kan ske med 
maximalt 2,5 timmar per vecka. 
På tvåskift sker arbetstidsöknin-
gen genom att EM-skiftet kan 
förlängas med maximalt 2,5 tim, 4 
ellerr 5 timmar. FM-skiftet berörs 
ej.  Företaget kan varsla om ar-
betstidsökning mellan 2,5 timmar 
och 5 timmar

Minusflex
Dagtid

Minusflex kan på dagtid endast 
läggas ut som ledig fredag och 
samtidigt tre perioder kortare ar-
betstid på torsdag. 

Tvåskift
För tvåskift sker utlägget med 4 
eller 5 timmar. Ledig fredag för 
EM-skiftet. (4 tim) + ledig torsdag 
mellan 2300 – 2400 (1 tim)  

I undantagsfall läggs 1 timme på 
torsdag läggas ut separat. 

Varsel om ändrad tid
Varsel om förändring av arbets-
tiden ska ske minst två veckor i 
förväg. 

Årsavstämning
Plusflex och minusflex för res-
pektive dagtid och skrift ska ta ut 
varandra under varje kalenderår. 
Företaget ansvarar för en kollektiv 
dokumentation som kontinuerligt 
stäms av mellan parterna.

Avstämning på individnivå
Även på individnivå ska tiden rege-
leras till noll varje år.  Exakt teknik 
för detta kommer att utarbetas 
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JA eller NEJ
Ett JA innebär att förslagets ar-
betstider införs från årsskiftet och 
också sättet att hantera arbetstids-
förändring som ”veckokorridor” och 
kortare arbetstid på fredagar.

Ett NEJ innebär att förslaget förkas-
tas. Som en direkt konsekvens av 

Klubbstyrelsens 
ställningstagande

Förhandlingarna om nya arbetstider har kommit till ett slut. Det finns 
ett gemensamt förslag, en preliminär överenskommelse mellan 
parterna. Klubbstyrelsen har beslutat att lägga fram detta förslag till 
omröstning.  

Förhandlingsuppdraget har varit att ta fram ett nytt arbetstidsavtal. 
Ett sådant finns nu och det är medlemmarnas vilja som ska avgöra 
denna viktiga fråga

Dagtid
Arbetstiden förläggs enligt tabellen 
här ovan. Insättning i Tidbank med 
96,8 minuter per vecka. 

Tvåskift.
Arbetstiden förläggs enligt tabellen 
här nedan. Arbetstiden 40 timmar 

Det här innebär stupstocken! 
Vi får många frågor om vad som egentligen gäller om parrterna inte 
blir överens och ”stupstocken” införs. Vi försöker här redovisa vad 
som gäller.

per vecka. Insättning i Tidbank med 
204,8 minuter per vecka. 

Flexibilitet 
(gäller lika för dagtid och tvåskift)
Med två veckors varseltid kan ar-
betsgivaren ensidigt förändra detta 
med en avvikelse på 30 minuter per 
arbetspass. 

Avtalsförslaget

Avtalsförslaget

Stupstock

Stupstock

Må Ti On To Fre Tot tid
Kom 06:48 06:48 06:48 06:48 06:48
Gå 16:00 16:00 16:00 16:00 11:30
Tim 8,7 8,7 8,7 8,7 4,7 39,5
Rast 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Dagtid
Må Ti On To Fre Tot tid

Kom 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00
Gå 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
Tim 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40
Rast 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Dagtid

FM Må Ti On To Fr Tot tid
Kom 05:48 05:48 05:48 05:48 05:48
Gå 14.30 14.30 14.30 14.30 11:00
Tim 8,2 8,2 8,2 8,2 5,2 38

EM
Kom 14:30 14:30 14:30 14:30 11:00
Gå 24:00 24:00 24:00 24:00 15:00
Tim 9,0 9,0 9,0 9,0 4,0 40
Rast 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Tvåskift
FM Må Ti On To Fr Tot tid
Kom 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30
Gå 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
Tim 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40

EM
Kom 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
Gå 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30
Tim 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40
Rast 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Tvåskift

Det kan antingen ske genom att man 
förlänger eller förkortar arbetsdagen 
med 30 minuter, och/eller att man 
tidigarelägger eller senarelägger 
arbetstidens början eller slut. (Vid 
tvåskift står det arbetsgivaren t.ex. 
fritt att sära på skiften så att fm-
skiftet börjar 0500 eller att eftermidd-
agsskiftet slutar 2300)

Den sammanlagda årsarbetstiden 
måste beaktas. Förlängning och 
förkortning ska ta ut varandra under 
året.

detta blir att stupstockens arbetstider 
och regler för arbetstidskorridoren 
införs från årsskiftet.

Oberoende av hur omröstningen slu-
tar kommer en av förhandlingarnas 
stora stötestenar, arbetstidsförkort-
ningen på 18 minuter för dagtid, att 
lyftas till central förhandling.

Beslutande röster
De som idag arbetar under VAT har 
en beslutande röst. Alla röster läggs 
samman och majoritetens beslut 
gäller. De som har VAT kommer att 
rösta på vit valsedel.

Indikativa röster
De som inte arbetar under VAT kom-
mer att få möjlighet att rösta för att ge 
en indikation hur dessa medlemmar 
röstar.  De som inte har VAT kommer 
att få rösta på rosa valserdel.

Torsdag - tisdag
Omröstningen påbörjas torsdagen 
den 29 november och avslutas tisda-
gen den 2 december.  Gruppstyrelse 
är ansvarig för att omröstningen 
genomför på respektive driftområde. 
Rresultatet kommer att redovisas på 
tisdag eftermiddag.


