
Avtalsområde   Kompensation
Buteljglasindustrin   2 timmar per år.
Byggnadsämnesindustrin   2 timmar per år.
SVEMEK     Utökad avsättning till livsarbetstidspremie, LP. 
Motorbranschavtalet   2 timmar och 15 min per år.
Gruvindustrin    2 timmar och 18 minuter per år.
Teknikavtalet IF Metall   2,22 timmar per år. 
Gruventreprenad    2,3 timmar per år.
Explosiv     2 timmars kompensation per år.Tillförs livsarbetstidskonto 
     om annan överenskommelse inte finns.
Svenska Foder    En dags ledighet om 6 juni infaller på lördag eller söndag, 
     i första hand måndagen efter nationaldagen.
Industriavtalet SINF   En dags ledighet om 6 juni infaller på lördag eller söndag, 
     i första hand måndagen efter nationaldagen.
Gemensamma    Intermittent tvåskift respektive intermittent treskift 
     till två timmars kompensation per år.
Glasindustrin    Intermittent tvåskift respektive intermittent treskift 
     till två timmars kompensation per år.
Handels och metallavtalet   Reglerades 2007.
I-avtalet     2 timmar per år.
IMG     ”Påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton, 
     första maj, nationaldagen och samtliga övriga helgdagar är 
     fridagar från kl. 22.00 dagen innan.”
SINF     Om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag bör 
     följande bör följande måndag vara betald ledig dag.
Kemiska fabriker    I företag där arbetstiden beräknas som timmar per helgfri vecka 
     berättigar heltidsarbete på dagtid, i intermittent tvåskift 
     respektive intermittent treskift till två timmars kompensation 
     per år. Vid deltidsarbete eller arbete under delar av året ges 
     kompensation i proportion.
Oljeraffinaderier    2 timmars kompensation per år tillförs livsarbetstidskonto 
     om annan överenskommelse inte finns.
Samhall     Tre minuter per vecka från och med den 1 april 2007. 
Stål och metallavtalet blå   2 timmar 18 minuter per år.
Stål och metallavtalet röd   2 timmar 18 minuter per år.
Svenska foder    Arbetstagare har rätt till en dags ledighet under de år 
     nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. 
     Kompensationsledigheten förläggs i första hand till måndagen 
     efter det aktuella veckoslutet.
Tekoavtalet    2 timmar 22 minuter per år.
Tvättavtalet    Kostnadsneutralt.
Återvinningsindustrierna   2 timmar per år.

NÄR ANNANDAG PINGST BLEV VARDAG OCH NATIONALDAGEN DEN 6 JUNI BLEV HELGDAG

FÖRHANDLADES FÖLJANDE KOMPENSATION FRAM INOM IF METALLS OLIKA AVTAL:

Detta säger avtalen om 
nationaldagen den 6 juni


