21 december 2016

Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Uppgång och
anställningar!
Nybilsförsäljningen går bra. Orderkön växer. Beslut har därför fattats
om att öka veckotakterna i produktionen. Det nya taktsteget ska vara
igång i början av nästa år.
En konsekvens av detta är att samtliga visstidare som lämnade fabriken v. 43 kommer att erbjudas en ny visstidsanställning fram till semestern. Utöver detta kommer även inhyrning att ske.
Ökad bemanning
Ända sedan visstidarna gick hem
så har det funnits ett behov av ökad
bemanning. Många av arbetsgrupperna har gått underbemannade.
Det har funnits en diskussion om att
ta in enbart bemanningsanställda i
framtiden. Klubbens uppfattning är
och har varit att ingen inhyrning ska
ske innan alla före detta visstidare
med återanställningsrätt har fått ett
erbjudande om fortsatt anställning.
Förhandlingar har förts under de
senaste veckorna om hur en ökad
bemanning ska genomföras.

Nytt taktsteg
Med det nya taktsteget efter
årsskiftet är behovet större än de
32 personer som har rätt till återanställning. Därmed har parterna
kunnat enas om att dessa först ska
få ett erbjudande om en ny visstidsanställning. I första hand räcker den
fram till semestern.
Villkoren
Personer som nu erbjuds ny visstidsanställning ska i första hand erbjudas att komma tillbaka till sina tidigare avdelningar om så är möjligt.
Man ska också erhålla den lön som
man hade när förra visstidsanställningen upphörde.

Inhyrning
Bemanningsbehov utöver visstidsanställningarna kommer att ske via
inhyrning från Adecco. Företaget
har begärt att upp till nittio bemanningsanställda kan tas in under
första kvartalet 2017.
Positivt besked
Det är ett positivt besked att de 32
visstidarna erbjuds återanställning .
IF Metallklubben hälsar alla tidigare
medlemmar välkommen tillbaka.
Det är också bra att parterna kan
vara överens i viktiga frågor.

God Jul och Gott Nytt År!
Nu lider 2016 mot sitt slut och ännu ett år går till ända. Ett år med
det positiva beskedet att investeringen i förbehandlingen är klar och
bygget påbörjat. Ett bra besked för oss alla! Samtidigt ett år med låg
bemanning på många ställen, en hel del övertid och visstidsanställda
med osäkra villkor.
IF Metall på Volvo önskar alla medlemmar en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

Fikarumsmötena om
fredagarna - vad hände?

Klubbens förhandlingskommitté ägnade några veckor åt att besöka
alla fikarutor på fabriken. Anledningen var frågan om ändrade arbetstider på tvåskiftets fredagar och företagets motkrav för detta. Det var
bra uppslutning och stundtals livliga diskussioner.

t

Ingen klar medlemsuppfattning
Det är svårt att dra någon entydig
slutsats från de rådgivande träffarna. Bland tvåskiftspersonal var
det i princip jämt skägg mellan att
klubben ska erbjuda en kompromiss med en liten bank och att inte
erbjuda någonting alls.
Inget av alternativen hade majoritet
eftersom relativt många hade lagt
ner sina röster. Bland treskiftspersonal var en klar majoritet för att

fortsätta med den arbetstid som
gäller idag.
Förslag från klubben
Utifrån dessa förutsättningar gjorde
klubbstyrelsen bedömningen att
överlämna förslaget till företaget
med betoning att det inte blir något
mer än detta för en lösning av fredagstiderna.
Skulle företaget gå med på förslaget ska ändå en beslutande omröst-

ning genomföras. En sådan ger ett
mer exakt utslag än rådgivande
handuppräckningarna som genomfördes under fikamötena.
Frågan parkerad
Företaget har tagit emot förslaget.
Och förstått budskapet. Företaget
vill ta sig en ordentlig funderare och
har ”parkerat” frågan till andra sidan
årsskiftet.

Start - Stopp vid
jul och nyår

Vi redovisar här de start- och stopptider som gäller i samband med
jul och nyår.
För dagtid, tvåskift och treskift gäller ordinarie arbetstider dagen före julafton samt starttiderna den 2 januari. I mellandagarna gäller de lokalt överenskomna arbetstiderna.
För fyrskift gäller nedanstående tider vid respektive helg
-

Avdelning
UH press/detalj
UH kaross
UH måleriet
Förbehandling
Presshall

Stopp för jul
Fredag 23/12 kl 14:36
Fredag 23/12 kl 14:30
Fredag 23/12 kl 14:30
Fredag 23/12 kl 14:30
Fredag 23/12 kl 14:30

Start efter jul
Måndag 26/12 kl 22:54
Måndag 26/12 kl 23:54
Måndag 26/12 kl 22:42
Måndag 26/12 kl 23:00
Måndag 26/12 kl 23:54

Avdelning
UH press/detalj
UH kaross
UH måleriet
Förbehandling
Presshall

Stopp före nyår
Fredag 30/12 kl 23:00
Fredag 30/12 kl 23:00
Fredag 30/12 kl 21:06
Fredag 30/12 kl 23:00
Fredag 30/12 kl 23:00

Start efter nyår
Måndag 2/1 kl 05:54
Måndag 2/1 kl 05:48
Måndag 2/1 kl 05:48
Måndag 2/1 kl 06:00
Måndag 2/1 kl 06:54

