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Metall stämmer företaget
till Arbetsdomstolen
Förra veckan var det en central förhandling på företaget om upprepade brott mot Medbestämmandelagen och
Teknikavtalet. I de lokala förhandlingarna mellan Metallklubben och företaget hade ingen enighet kunna nås. Metallklubben begärde då central förhandling för att en gång för alla reda ut frågan. Företaget var inte intresserat att hitta en
lösning. Metall har då inget annat alternativ än att gå vidare i ärendet och stämma företaget till Arbetsdomstolen för
brott mot MBL och brott mot Teknikavtalet.
Bakgrund.
Metallklubben har haft flera förhandlingar om brott mot MBL och
Teknikavtalet. Det har framförallt
handlat om att företaget inte
informerat och förhandlat i samband
med omflyttningar och omplaceringar,
samt att man tillåtet arbete efter kl.
2400 utan nattdispens. Metall har låtit
”nåd gå före rätt” ett antal gånger för
att ge företaget chansen att bättra sig.
Överträdelserna har emellertid
fortsatt. Företaget sa vid det senaste
tillfälletblankt nej till ett lokalt skadeståndskrav på 10 000 kr . Metallklubben har en omfattade dokumentation och menar att det handlar om
systematiskt åsidosättande av de
skyldigheter företaget har att
informera och förhandla med den
fackliga organisationen.
Metall har vid tidigare förhandling
meddelat företaget att om brotten
upprepas kommer Metallklubben att
driva frågan vidare till central
förhandling.

Central förhandling
Metallförbundet tvekade inte att ta den
centrala förhandlingen. Förbundet
menade att brotten mot Medbestämmandelagen och Teknikavtalet var
uppenbara. Under överläggningarna
krävde Metall ett skadestånd på

50 000 kr. Ombudsmannen från
Teknik-arbetsgivaren gjorde det klart
att man aldrig skulle acceptera ett
skadestånd, men var öppen för andra
lösningar för ”konfliktens lösande”.
Metallklubben var öppen för att byta
rubriken ”skadestånd” till något annat om det skulle kunna lösa
förhandlingen. Ett konkret förslag gavs
också.

Blankt Nej av företaget
I förhandlingens slutskede stängde
företaget dörren helt för en lösning av
den centrala förhandlingen. Trots en
övertygande och omfattande dokumentation om brott mot MBL och
Teknikavtalet vägrade företaget lösa
detta genom någon form av ekono-

misk kompensation till Metallklubben.
En utsträckt hand möttes av ett blankt
Nej

Arbetsdomstolen
Metallförbundet förklarade då att
Metall kommer att stämma företaget
till Arbetsdomstolen. Det handlar om
upprepade brott som fortsätter efter
att Metallklubben tagit upp frågan och
försökt hitta lokala lösningar.
Under den korta tid som gått sedan
den centrala förhandlingen har nya fall
av brott mot MBL kunnat konstateras.
Handläggningstiden vid Arbetsdomstolen är lång och det kommer att dröja
innan frågan kommer i domstolen.

Vem får 1000-lappen?
Reglerna om utbetalning av engångsbeloppet på 1000 kr för det nya VATavtalet är nu klart. De flesta får hela beloppet på 1000 kronor i december.
Reglerna är följande:
•

1000-lappen delas upp i 10
delar (januari - oktober)

•

Alla som arbetar heltid får
1000 kronor. Som arbetad tid
räknas också sjukdom och
föräldraledighet. Det är endast
studieledighet och allmän
tjänstledighet som reducerar
beloppet.

•

Beloppet reduceras efter den
sysselsättningsgrad man har.

Ingen minusVAT
Företaget meddelade förra veckan att man tänkte dra tillbaka varslet om
minusVAT för veckorna 41 – 46. Det formella beslutet togs på programkonferensen. Beslutet togs inom de tidsgränser som gäller för varsel om
minustid.
Beslutet om att dra tillbaka minustiden grundar sig inte i någon omedelbar
försäljningsökning. Däremot finns en stor förhoppning att den nya 13litersmotorn ska vända trenden och då ska kapaciteten finnas i alla fabriker.

Klubbmöte torsdag 20 oktober.
Klubbstyrelsen kallar till medlemsmöte 20 oktober. Som viktigaste punkt
på dagordningen står Lönesystem. Arbetet pågår för fullt och om tre
veckor ska arbetet i princip vara klart. Inför klubbmötet och på
klubbmötet kommer förslaget att redovisas så långt dt är färdigt.
Klubbmötet har möjlighet att diskutera och ta beslut inför slutmanglingen
av nytt lönesystem.
Tidplanen säger att 31 oktober ska arbetet vara avslutat. Metalls
medlemsomröstning ska kunna hållas alldeles i närheten av detta datum

Den senaste informationen hittar Du på metallklubbens hemsida:

Har man 75 % sysselsättningsgrad får man med
andra ord 750 kr.
•

Har man endast arbetet under en del av året, t.ex.
vikariats-anställda och
studielediga får man 100
kronor per månad (jan - okt)
under förutsättning att man
arbetat mer än halva
månaden.

Ordets Dag
Lördag 8 okt är det Ordets Dag på
Umeå Folkets Hus. Metall är
medarrangör. Mellan 12.00 och 16.00
kommer an rad aktiviteter att pågå.
Ur programmet:
 stafettpoesi av Solja Krapu
och Fredrik ”värsta
språket” Lindström,
 historikern Dick Harryson,
 samhällsdebattören Björn
Elmbrant
 årets mest omdebatterade
sommarpratare Lena
Andersson
 den lovprisade debutanten
Marjaneh Bakhtiari,
 Mansour Mansour som
kommer direkt från
Palestina
 m.fl.
Huskort kostar 60 kr för hela dagen.
Kontakta Janne Carlsson för mer
information, tel 7622
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