
 

Protokoll, fört vid överläggningar 
   mellan Järnbruksförbundet, Svenska 
   Industritjänstemannaförbundet, 
   Sveriges Arbetsledareförbund och 
   Sveriges Civilingenjörsförbund den 
   4 och 12 november 1974 i Stockholm. 
 
Närvarande: 
 
För Järnbruksförbundet:   Direktörerna Lars Herlin och Göran Schiller samt 
   direktörsassistenterna Stellan Friberg och  
   Torsten Wallén 
 
" Svenska Industritjänstemanna- Ombudsmännen Bertil Wassénius och  
förbundet:   Thomas Gabrielson 
 
" Sveriges Arbetsledareförbund:  Förste ombudsman Rolf Hemlin 
 
 
§ 1 
Det antecknades att Civilingenjörsförbundet i överläggningarna företräddes av SIF och SALF. 
 
§ 2 
Det antecknades att SAF och LO i 1974 års avtalsförhandlingar träffat överenskommelse om 
arbetstidsförkortning för arbetare i intermittent och kontinuerlig 3-skiftsdrift samt att SAF och 
PTK i anslutning till denna uppgörelse träffat överenskommelse om en motsvarande 
arbetstidsförkortning på tjänstemannaområdet. SAF/PTK-uppgörelsen innebär följande. 
 
Förbundsvisa förhandlingar om förkortning av arbetstiden för tjänstemän i intermittent och 
kontinuerlig 3-skiftsdrift skulle upptas. Målet för dessa förhandlingar skulle vara att 
arbetstiden per helgfri vecka och år skulle utgöra 38 timmar för tjänstemän i intermittent 
3-skiftsarbete och 36 timmar för tjänstemän i kontinuerligt 3-skiftsarbete. Arbetstids-
förkortningen skulle genomföras successivt under avtalsåren 1975 och 1976 om förbunds-
parterna inte överenskom om annat. Tjänstemännen skulle ej vidkännas lönereduktion på 
grund av arbetstidsförkortningen. 
 
I enlighet med den centrala uppgörelsen hade Järnbruksförbundet, SIF, SALF, CF inlett 
förevarande överläggningar rörande arbetstidsförkortningens genomförande på 
järnbruksområdet. 
 
§ 3 
Arbetsgivarparten upplyste om att i enlighet med uppgörelsen mellan SAF och LO hade 
Järnbruksförbundet och Svenska Metallindustriarbetareförbundet i avtalsförhandlingarna 
1974 upptagit överläggningar rörande arbetstidsförkortningens genomförande på 
järnbruksområdet och därvid träffat en överenskommelse som innebar följande. 
 
Arbetstiden vid intermittent och kontinuerligt 3-skiftsarbete skulle förkortas under perioden 
den 1 februari 1975 - 31 januari 1977 till i genomsnitt per helgfri vecka och år vid intermittent 
3-skiftsarbete 38 timmar, vid kontinuerligt 3-skiftsarbete med helguppehåll 36 timmar och vid 
kontinuerligt 3-skiftsarbete utan helguppehåll 35 timmar. 



 

 
Den mellan Järnbruksförbundet och Metall träffade överenskommelsen innebar i jämförelse 
med SAF/LO-uppgörelsen en tidigareläggning av arbetstidsförkortningen och en längre 
gående arbetstidsförkortning för 3-skiftsarbete med kontinuerlig drift utan helguppehåll. 
 
Enligt överenskommelsen mellan Järnbruksförbundet och Metall kunde lokala 
överenskommelser om andra arbetstidsformer än de ovan angivna träffas, varvid arbetstidens 
längd och driftsuppehåll skulle bestämmas enligt anvisningar från Järnbruksförbundet och 
Metall. 
 
I samband med överenskommelsen om arbetstidsförkortningens genomförande hade 
Järnbruksförbundet och Metall träffat överenskommelse om övergång till ett helt nytt system 
för särskilda ersättningar. Det nya systemet som skulle ersätta nu gällande bestämmelser om 
särskilda ersättningar i järnbruksavtalet och skulle träda i kraft samtidigt med arbetstids-
förkortningens genomförande, byggde på den s.k. klockslags- och kalenderdagsprincipen och 
omfattade olika s.k. OB-tillägg som var differentierade efter olägenhetsgraden av arbetstids-
förläggningen. Uppgörelsen om genomförandet av arbetstidsförkortningen och införandet i 
avtalet av bestämmelser om alternativa arbetstidsformer och ett nytt ersättningssystem 
utgjorde en paketlösning. 
 
§ 4 
Efter överläggningar träffade Järnbruksförbundet, SIF, SALF, CF överenskommelse om 
arbetstidsförkortningen på tjänstemannaområdet i enlighet med bilaga 1. 
 
§ 5 
Det antecknades att arbetstiden, om arbetstidsförkortningen skedde i ett steg, skulle förkortas 
fr.o.m. den 15 september 1975. 
 
§ 6 
Det antecknades att enligt överenskommelsen mellan Järnbruksförbundet och Metall lokala 
överenskommelser om andra arbetstidsformer än dagarbete, 2-skiftsarbete, 3-skiftsarbete med 
intermittent drift och 3-skiftsarbete med kontinuerlig drift med resp. utan helguppehåll kunde 
träffas. Tjänstemannaorganisationerna förklarade sig införstådda med att ifrågavarande 
alternativa arbetstidsformer under motsvarande förutsättningar skulle kunna bli aktuella även 
för arbetsledare och tjänstemän, varvid emellertid tjänstemannaorganisationerna förbehöll sig 
fri prövningsrätt. 
 
 



 

Bilaga 1 
 
ÖVERENSKOMMELSE 
 
 
mellan Järnbruksförbundet, Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges 
Arbetsledareförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund. 
 
 
Förbunden har i anslutning till avtalsuppgörelsen mellan SAF och PTK den 5 april 1974 enats 
om att arbetstiden vid intermittent och kontinuerligt 3-skiftsarbete skall förkortas under 
perioden den 1 februari 1975 - 31 januari 1977 till i genomsnitt per helgfri vecka och år 
 
vid intermittent 3-skiftsarbete  38 timmar 
vid kontinuerligt 3-skiftsarbete med helguppehåll  36 timmar 
vid kontinuerligt 3-skiftsarbete utan helguppehåll 35 timmar 
 
De lokala parterna har att träffa överenskommelse om tidpunkterna för arbetstids-
förkortningens genomförande och förläggningen av arbetstiden under den angivna perioden. 
 
Förbunden är överens om att vid arbetstidsförkortningen skall beaktas önskvärdheten av att 
störningar i produktionen undvikes. Bland annat skall olika förläggning av arbetstiden under 
olika tidsperioder liksom olika lång arbetstid under olika delar av året kunna genomföras. 
 
Kan de lokala parterna ej enas om tidpunkterna för arbetstidsförkortningens genomförande 
skall följande gälla: 
 
a)  Intermittent 3-skiftsarbete 
 Arbetstiden förkortas fr.o.m. den 1. 2. 1975 med 60 min. per vecka och fr.o.m. den 1. 5. 
 1976 med 60 min. per vecka. 
 
b)  Kontinuerligt 3-skiftsarbete med helguppehåll 
 Arbetstiden förkortas fr.o.m. den 1. 2. 1975 med 120 min. per vecka och fr.o.m. den 1. 5. 
 1976 med 120 min. per vecka. 
 
c) Kontinuerligt 3-skiftsarbete utan helguppehåll 
 Arbetstiden förkortas fr.o.m. den 1. 2. 1975 med 150 min. per vecka och fr.o.m. den 1. 5. 
 1976 med 150 min. per vecka. 
 
Förbunden är vidare överens om att tjänsteman ej skall vidkännas lönereduktion på grund av 
arbetstidsförkortning. 
 
Stockholm den 12 november 1974 
 
JÄRNBRUKSFÖRBUNDET  SVENSKA INDUSTRITJÄNSTE- 

MANNAFÖRBUNDET 
 

SVERIGES ARBETSLEDAREFÖRBUND 
 

SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND 
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