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Arbetstiderna för 2019 är klara!
Vi har kommit överens med företaget gällande arbetstiderna för 2019.
Arbetstidsscheman på hemsidan
För mer detaljerad information kring respektive arbetstidsschema, så hittar ni dessa på vår hemsida:
www.metallklubben.se klicka på arbetstider längst upp i menyfältet och sök upp ditt specifika
skiftschema.
Avsteg från ordinarie arbetstidsschema
Avsteg från ordinarie arbetstidsschema ses som en viktigare förändring och skall förhandlas med
Metallklubben enligt MBL. Även riskanalys ska genomföras vid större förändring.
Semester
Semesterperioden förläggs till v. 25-35.
Individuell semesterförläggning ska vara klar senast 1 april. Undantag förhandlas och motiveras till
Metallklubben och datum för fastställande av semesterförläggningen kan då som längst bli 15 april.
Fredagskvällar
Antalet fredagkvällar som ska läggas ut under året är 18 st. fördelat enligt följande mellan
respektive skift 8 st. på FMU (veckorna 14, 20, 24, 26, 28, 30, 48, 50) och 10 st.
på FMJ (veckorna 13, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 33, 49, 51). Skillnaden på fördelning och förläggning
av fredagskvällar mellan skiften beror uteslutande på var helgdagar under våren hamnar.
Anledningen till att vi har kommit överens om att lägga ett större antal fredagar på våren, är att det
finns ett behov att producera mer motorer under våren.
Förändringar från föregående år
De fredagskvällar som är utlagda i 4-skiftsschemat under hösten och som inte sammanfaller med 2skiftets fredagskvällar är förkortade från 8,8 h till 7,0 h. Sluttiden är då 22:42.
För fast nattskift så har 6 st söndagsnätter förkortats till 6,4 h, samma som övriga nätter under
hösten. (veckorna: 40, 41, 42, 43, 44, 45)
Arbetstid 14 juni
Samtliga produktionspass den 14 juni ska så långt som möjligt anpassas så att medarbetare som har
studentfirande ska kunna delta på dessa genom att få godkänd ledighet. Detta ansvar har
produktionsledningen tillsammans med produktionsplaneringen.

Tid till tidbank
Förändringar gällande den individuella insättningen av ATK till tidbank är förändrad för följande
skiftformer: Dagtid från 85 min/vecka till 97 min/vecka och fast kväll från 85 min/vecka till
73 min/vecka. Denna förändring gäller enbart för 2019 och ska återställas till nivåer enligt det
centrala avtalet.
Lagarbetsdag
Fredag vecka 42 kommer hela fabriken att vara här på dagtid, oavsett ordinarie skiftform, och
genomföra en lagarbetsdag. De som har ledig vecka under denna dag har ett ordinarie pass inlagt i
sitt schema.
Ledigheter
Inarbetad tid skall kunna tas ut i ledighet och därför har följande regelverk skapats för att underlätta
för bägge parter. Varje SV skall ha rätt bemanning så att de på ett bra sätt kan säkerställa ledigheter
som finns inom de lagar och avtal som gäller för arbetsplatsen.
Vid planeringen av ledigheten skall hänsyn tas till individ och verksamhet.
Parterna vill sträva mot ett öppet system så att de berörda kan planera sin ledighet/verksamhet i god
tid. Flexpoolen är ett av verktygen för att underlätta den gemensamma strävan om planerad
ledighet.
För att flytta en redan bestämd ledighet måste det finnas synnerliga skäl. Det åligger då SV/SI att i
samråd med den anställde, samt lokal facklig organisation att fastställa att ledigheten kan dras in
och flyttas till ett annat tillfälle.
Det är viktigt att SV/SI har god framförhållning i sin resursplanering.
Möjligheter att anpassa arbetstiden
Gäller medarbetare som pga sjukdom, styrkt med läkarintyg, som inte kan arbeta t ex 4-skift och
medarbetare med tillfälliga personliga skäl.
SV och SI har tillsammans ett ansvar att aktivt arbeta för en lösning inom eget område.
Om SV och SI inte har den möjligheten lyfts frågan till shop manager för beslut om lösning.
Tillfälliga lösningar kan förekomma och ska omvärderas efter max 6 månader. Är läkarintyg grund
för alternativ lösning ska detta förnyas efter max rullande 12-månadersintervall.
Metallklubben ska meddelas vid tillfälliga lösningar.
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