
Motorbladet Nr.2
Maj 2022

Vi vet också att denna överenskommelse kom-Vi vet också att denna överenskommelse kom-
mer innebära en negativ del för av våra med-mer innebära en negativ del för av våra med-
lemmar. Det är dom som har jobbat övervägan-lemmar. Det är dom som har jobbat övervägan-
de dagtid under våren och planeras att jobba de dagtid under våren och planeras att jobba 
skift efter semestern.skift efter semestern.
Detta är en konsekvens av att vi jobbar med Detta är en konsekvens av att vi jobbar med 
kollektiva arbetstidsscheman och inte individu-kollektiva arbetstidsscheman och inte individu-
ella. Då jobbar man de passen som ligger utlag-ella. Då jobbar man de passen som ligger utlag-
da på aktuellt schema, utan att hänsyn tas till da på aktuellt schema, utan att hänsyn tas till 
vilket skift man har haft under året.vilket skift man har haft under året.
Sådana förändringar kan ske utan att vi korrig-Sådana förändringar kan ske utan att vi korrig-
erar i scheman under året när man ska balan-erar i scheman under året när man ska balan-
sera kundernas behovsera kundernas behov

  

Skövde 220510Skövde 220510
Metallklubbens styrelseMetallklubbens styrelse

Med anledning av det fortsatt besvärliga läget Med anledning av det fortsatt besvärliga läget 
med att kunna hålla igång produktionen hos med att kunna hålla igång produktionen hos 
våra kunder, bristen på halvledare, så har vi våra kunder, bristen på halvledare, så har vi 
kommit överens med företaget om korrigeringar kommit överens med företaget om korrigeringar 
i befintligt arbetstidsschema.i befintligt arbetstidsschema.
  
Vi använder oss av samma lösning som gjordes Vi använder oss av samma lösning som gjordes 
för fredag kvällarna veckorna 3 och 4, dessa för fredag kvällarna veckorna 3 och 4, dessa 
lyftes bort och blev ”flytande” och ska bestäm-lyftes bort och blev ”flytande” och ska bestäm-
mas med 14 dagars varsel när de ska läggas ut. mas med 14 dagars varsel när de ska läggas ut. 
Då är arbetstiden 6,0 timmar med full ersät-Då är arbetstiden 6,0 timmar med full ersät-
tning.tning.
Veckorna som ska hanteras enligt detta upplägg Veckorna som ska hanteras enligt detta upplägg 
är 20 och 27, alltså ingen fredag kväll dessa är 20 och 27, alltså ingen fredag kväll dessa 
veckor. Denna förändring gäller inte 4-skiftet veckor. Denna förändring gäller inte 4-skiftet 
eller M3,s fasta kväll som har 5 pass.eller M3,s fasta kväll som har 5 pass.
Avtalet reglerar årets arbetstid och eventuella Avtalet reglerar årets arbetstid och eventuella 
pass som inte läggs ut kan inte flyttas till nästa pass som inte läggs ut kan inte flyttas till nästa 
år.år.
  
Vi har även kommit överens om att flytta fredag Vi har även kommit överens om att flytta fredag 
kvällen vecka 34 till 36.kvällen vecka 34 till 36.

Det finns ytterligare ett tungt vägande önskemål Det finns ytterligare ett tungt vägande önskemål 
från våra medlemmar om att göra något åt att från våra medlemmar om att göra något åt att 
man inte behöver använda egen tid i samma man inte behöver använda egen tid i samma 
utsträckning. Många har idag inga egna timmar utsträckning. Många har idag inga egna timmar 
kvar eller vill bestämma mer över de få timmar kvar eller vill bestämma mer över de få timmar 
man har kvar.man har kvar.

Detta är ett sätt att undvika att behöva vara Detta är ett sätt att undvika att behöva vara 
här, när vi vet att det inte ska produceras några här, när vi vet att det inte ska produceras några 
motorer.motorer.

Förändring arbetstidsschemaFörändring arbetstidsschema


