
 

   Protokoll, fört vid överläggningar mellan 
   Järnbruksförbundet och Svenska Industri-
   tjänstemannaförbundet den 30 oktober och 13 
   december 1985 på Järnbruksförbundets kansli 
   i Stockholm. 
Närvarande: 
 
Järnbruksförbundet:   Göran Schiller och Torsten Wallén 
 
Svenska Industritjänstemannaförbundet: Kurt Olsson och Bertil Lindström (13/12) 
 
 
 
 
§ 1 
 
Till protokollet antecknades att överläggningarna avsåg dels frågorna om arbetstiden på 
nyårsafton och om arbetstidsförkortning vid 2-skiftsarbete i enlighet med § 14 i 
förhandlingsprotokollet till SAF-PTK-uppgörelsen om löner och allmänna anställningsvillkor 
m.m. för tjänstemän för 1985, dels frågan om tillämpningen av bestämmelserna i 
arbetstidslagen § 3 första stycket, §§ 10, 13, 15 och 16 om mertid vid deltidsanställning, 
nattvila, rast och måltidsuppehåll, dels frågan om tillämpningen av arbetstidsavtalet § 3 mom 
4 och 6 om extra övertid. 
 
§ 2 
 
Parterna träffade efter överläggningar rörande dessa förhandlingsfrågor följande 
överenskommelse om arbetstiden på nyårsafton och arbetstidsförkortning vid 2-skiftsarbete: 
 
1. I avtalet mellan Järnbruksförbundet och SIF rörande allmänna anställningsvillkor för 
 tjänstemän skall 5 9 mom 1 Permission, andra stycket, erhålla följande lydelse: 
 
 "Där påsk-, midsommar-, jul- och nyårsafton ej är sedvanliga fridagar bör permission 
 beviljas under dessa dagar i den mån så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid 
 företaget." 
 
2. Tjänsteman i produktionen äger för varje fullgjord 40-timmarsperiod i 2-skiftsarbete rätt 
 att tillgodoräkna sig en timmes ledighet. 
 
 Ledigheten kan utläggas antingen i arbetstidsschemat eller individuellt efter samråd 
 mellan tjänstemannen och hans chef. Utläggningen av ledigheten skall ske med 
 beaktande av såväl produktionens som tjänstemannens berättigade intressen. Reglering av 
 intjänad ledighet skall ske per kalenderår. 
 
 Anm 1 
 Vid uttag av ledighet sker ej löneavdrag. 
 
 
 
 



 

 Anm 2 
 Reglering av ej uttagen ledighet sker vid årets slut genom utbetalning av ersättning per 
 timme som utgör mellanskillnaden mellan övertidsersättning (månadslönen/95) och 
 tjänstledighetsavdrag (månadslönen/175). 
 
3. De under punkterna 1 och 2 överenskomna reglerna träder i kraft den 1 januari 1986. 
 
§ 3 
 
Det i överläggningarna av arbetsgivarparten framlagda förslaget till överenskommelse 
innehöll utöver den i § 2 angivna texten (punkterna 1 och 2) följande punkter: 
 
(3.) "De under punkt 1 och punkt 2 anmärkning 1 överenskomna reglerna och de förmåner de 
 innefattar för den enskilde tjänstemannen skall beaktas vid lönesättningen." 
 
(4.) "I anslutning till arbetstidslagen § 3 första stycket, SS 10, 13, 15 och 16 är 
 Järnbruksförbundet och SIF överens om att de lokala parterna har rätt att göra 
 erforderliga avsteg från arbetstidslagens bestämmelser om mertidsarbete, nattvila, rast 
 och måltidsuppehåll." 
 
(5.) "I anslutning till § 3 mom 4 i arbetstidsavtalet förklarar SIF att förbundet inte motsätter 
 sig lokala överenskommelser om återföring av ytterligare timmar utöver de i nämnda 
 bestämmelse angivna 75 timmarna för återföring till övertidsutrymmet då övertid ersättes 
 med ledig tid (kompensationsledighet). 
 
 I anslutning till arbetstidsavtalet § 3 mom 6 är parterna överens om att extra övertidsuttag 
 med 150 timmar kan göras efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och SIF-klubben 
 vid företaget." 
 
Tjänstemannaparten avböjde under hänvisning till kansliöverläggningar mellan SAF och PTK 
att träffa överenskommelse om förmånernas beaktande vid lönesättningen. 
 
Tjänstemannaparten förklarade sig inte heller vilja träffa en överenskommelse om delegering 
av beslutanderätten till de lokala parterna, men var beredd att medverka i överläggningar 
mellan Järnbruksförbundet och SIF om en översyn av rutinerna i dispensärenden i syfte att 
komma till rätta med de brister i hanteringen, som arbetsgivarparten påtalat. 
 
 
 


	Överenskommelse om arbetstidsförkortning vid 2-skiftsarbete
	§ 1
	§ 2
	§ 3




