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Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Ingen överenskommelse om övertid!
Verkstadsklubben har vid ett antal tillfällen förhandlat med
företaget för att få till stånd en överenskommelse om övertid.
Bakgrunden är det stora eftersläp som fabriken dras med.
Parterna har dock inte kunnat enas om en överenskommelse.
Som ni alla vet så har vi ett stort eftersläp på fabriken. Det är inget nytt,
så har det sett ut före semestern
nästan varje år.
Varför eftersläp
Det finns ett antal saker som påverkat det eftersläp som vi idag har.
Bland annat handlar det om den
tekniska tillgängligheten, där anläggningen inte levererar så som
företaget planerat. Men också att
företaget inte tagit tillräcklig hänsyn
till den påverkan som installationerna på kaross har haft på möjligheten
att få ut volymerna.
Att företaget inte tagit hänsyn till
verklig verkningsgrad, sänkt taktsteget och dessutom lagt in 7 minusfredagar från februari till slutet
av april har inte hjälpt till för att vi
ska gå mot semestern med ett bra
produktionsläge.
En sak vet vi säkert – det är inte
produktionspersonalen som orsakat
eftersläpet.
Köra igen…..
En annan sak vet vi också säkert,
det är produktionspersonalen som
ska köra igen det eftersläp som
uppstått. Ingen annan kommer att
göra det.

Förhandlingar om övertid
På onsdag förra veckan kallade
företaget till en första överläggning
om igenkörning. Det kan tyckas sent
med tanke på att produktionsläget
varit ansträngt under en längre tid.
Företagets förslag
• Övertid veckorna 26 och v 27
• Nattarbete tisdag onsdag torsdag klockan 05.00 – 05.48 och
24.00 – 01.00 – frivillig övertid.
• Produktionsövertid lördagarna
kl. 06.00 – 15.00
• Nattdispens krävs från IF Metall
för tiden efter midnatt.
• Plustiderna ligger kvar
Klubbens utgångspunkt
Vår utgångspunkt i förhandlingarna
har varit en överenskommelse som
är så rättvis som möjligt och att den
ska ligga på en acceptabel nivå.
Klubbens förslag var följande:
• All övertid som görs under veckorna 26 och 27 betalas med
produktionsövertid (PPÖ).
• Klubben ger nattdispens för
frivillig övertid mellan 24.00 och
01.00.
• Övertid mellan 05.00 och 05.48
är också frivillig.
• Plustiderna v 26 och 27 görs om
till övertid istället.

Ingen enighet
Parterna kunde inte enas i förhandlingen, därför blev det ingen överenskommelse.
• Företaget sa Nej till att betala
PPÖ för all övertid (20-30 kr/tim),
de betalar endast för lördagen.
• Effekten av detta är att övertid
på presshall, detaljen, CKD
och underhåll som görs på
annan tid inte skulle betalas
med produktionsövertid.
• Ingen PPÖ på nattarbetet
även om det är en stor ansträngning. Tidigare har PPÖ
varit praxis under många år för
arbete efter 24.00
• Företaget sa Nej till att ersätta
plustiden på fredag-kvällarna
med övertid med motiveringen
att det blir för dyrt.
• Företaget ”hotade” med beordrad övertid även på söndagar om
inte klubben skrev på deras krav
i förhandlingen.
Inte bra
Det är inte bra att en överenskommelse inte kan nås när produktionsläget är som det är. Tidigare år
har parterna lyckats med detta. Att
företaget nu väljer att inte vara lösningsinriktad utan stelbent är inte bra
för att uppnå ”a great place to work”.

Inkomstförsäkring
för medlemmarna!
Från 1 juli träder IF Metalls inkomstförsäkring i kraft. Den
kompletterar ersättningen du får ut från a-kassan. På så vis
kan du få upp till 80 procent av lönen i upp till 100 dagar, om
du skulle bli arbetslös.
Taket i a-kassan är idag så
lågt att väldigt få av IF Metalls
medlemmar får 80 procent av
lönen i ersättning vid eventuell
arbetslöshet.

Det finns också möjlighet att
teckna egna tilläggsförsäkringar för den som exempelvis
vill förlänga ersättningstiden
ytterligare.

Med inkomstförsäkringen får
alla medlemmar här på Volvo
80 % av den normala inkomsten
i hundra dagar om man skulle
bli arbetslös. Det gäller oavsett
om man är anställd på Volvo
eller Adecco.

Bara med i A-kassan?
Om du idag bara är medlem
i IF Metalls A-kassa och blir
fullvärdig medlem från juni så
slipper du karensen på den
inkomstförsäkring som IF Metall
inför från den 1 juli. Du kan gå
in på www.ifmetall.se och bli
fullvärdig medlem. Ansök senast 30 juni.

I inkomstförsäkringen ingår
även möjlighet till samtalsstöd
i samband med arbetslöshet .

Frågor
Om du har frågor så kan du kontakta Tommy Lundmark på IF
Metalls avdelning 4 eller Tommy
Näslund på IF Metallklubben.
Tommy Näslund
072 – 862 72 18
Tomas Lundmark
070 – 530 03 62

Glad midsommar!
IF Metallklubben önskar alla
medlemmar en riktigt härlig
midsommar.
Ta chansen att njuta några
dagar tillsammans med vänner och bekanta.
Ta en dans runt stången, slåss
lite med myggen och hoppas
på att midsommarafton inte
regnar bort.

