29 april 2016

Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Överenskommelse
om klämfredag
Efter företagets varsel om minustid fredag 6 maj tog klubben en
diskussion om att hitta en lösning även för förmiddagsskiftet.
Företaget tog till sig frågan på ett positivt sätt och en överenskommelse har nu träffats. Överenskommelsen gäller endast dem som
omfattas av arbetstider med plus- och minusflex.
Avtalet
Avtalet om flexibel arbetstid ger
företaget rätt att varsla om pluseller minustid senast två veckor i
förväg. Det ordinarie varselt som
endast berör arbetstiden för dagtid
och eftermiddagsskift kom inom
rätt tid.
Klämdag
6 maj är givetvis en attraktiv dag
för alla att vara ledig. Av den anledningen tog klubben ett initiativ

till företaget om att hitta någon
form av lösning även för förmiddagsskiftet. Gruppstyrelserna fick i
uppdrag att snabbt pejla av frågan
med dem som arbetar förmiddag 6
maj om det skulle vara ok med att
lägga ut en minustid även för dem.
En majoritet gav klartecken.
Avsteg från reglerna
Parterna har därför kommit överens om att göra två avsteg från
avtalet. Det ena att korta varseltiden till en vecka. Den andra är att

tillämpa arbetstidsminskning även
för fm-skiftet.
Konsekvenser
Minustiden på fm-skiftet kommer
att bytas mot en kommande plustid på 5 timmar. Företaget efterskänker 0,2 tim.
Minustiden på em-skiftet blir 4 timmar, eftersom skiftet på onsdag
pågår till 24.00. Detta är också i
enlighet med avtalet.
I närtid finns inga planer på plustid.

Koncernförhandling om
lönerna!
Tidplanen för de fortsatta löneförhandlingarna börjar ta form.
Första steget är att påbörja förhandlingen på koncernnivå.
9 maj kommer parterna att träffas en första gång för att gå igenom det centrala avtalet för en
gemensam tolkning. Årets avtal
är ett enkelt avtal på den punkten.
Nästa steg blir att överlämna
avtalskraven till varandra. Inför
detta kommer klubbarna inom
koncernen att vara delaktiga. Den
processen kommer att ta några
veckor.

Ambitionen är att komma överens
om ett koncernlöneavtal som har
någon form av mervärde jämfört
med det centrala avtalet.
När ett koncernlöneavtal träffas
kommer de lokala förhandlingarna
på klubbarna enbart handla om att
överföra nivån och villkoren till de
lokala förutsättningarna. Inga nya
frågor kan då tillföras.

Slutförhandlingen på koncernnivå
är planerad till vecka 27.

Som tidplanen är lagd kommer de
lokala anpassningarna knappast
hinna ske före semestern.

Klubben har tecknat
avtal om
produktionsövertid
Ett produktionsövertidsavtal har träffats mellan parterna. Det största
behovet av övertid finns på presshallen. Övriga driftområden berörs
i mindre omfattning. Övertid på lördagar är begränsad till 12.00.
Byte mellan skiften kan ske.
Omfattning
Avtalet omfattar samtliga driftområden samt berörd servicepersonal
Datum och tider för Presshallen
Övertiden sker under fredagar: 29
april, 6, 13, 20 och 27 maj, 3 och
10 juni samt 1 juli. (kl. 15 - 21)
2 lördagar ingår: 11 juni och 18 juni
(kl. 06-12)
Datum för övriga områden
Övertiden sker vid två tillfällen:
Fredag och lördag 10-11 juni samt
1-2 juli (fre 15-20.30, lör 06-12)

Förlängningen av
visstidsavtalet
Oro och frågetecken har funnits
om förlängningen av visstidsavtalet för dem som anställdes
i början av hösten och direkt
efter årsskiftet. Beskedet är att
visstiden är förlängd till och
med 2 september.
Det är administrativa orsaker bakom att inga nya anställningskontrakt har skrivits ut. Företaget har
ingen delad mening i sakfrågan:
Det finns en överenskommelse
om förlängning av visstiden för
alla som anställdes i augusti
2015 och januari 2016. Visstiden är förlängd till och med
vecka 35.
Parterna sitter i förhandlingar
om bemanning för perioden efter
vecka 35. Detta kan komma att
påverka frågan. Ny förhandling
blir i början av nästa vecka, v 18.

Kan ställas in eller förkortas
Övertiden kan ställas in eller förkortas utan att någon ersättning utgår.
Besked om detta ska ske onsdag
eftermiddag samma vecka.

Byte mellan skift kan ske
Inom samma avdelning kan man
byta med annan person från ett
annat skift. Kräver dock godkännande av produktionschef.

Ersättning
Enligt koncernavtalet

Retroaktiva helger
För övertid som gjordes vecka 14
och fredagarna 15 och 22 april
kommer produktionsövertidsbetalning att betalas.

Undantagna
Undantag för övertid görs för personliga skäl, t.ex. personer med
läkarintyg.

Arbetstider på
presshallen

Förhandlingen om införandet av ett 4-skift på presshallen fortsätter.
Det förslag som den gemensamma arbetsgruppen tagit fram om
förändringar av både tre- och fyrskiftet godkändes inte av företaget.
Företaget accepterade inte att
treskiftets eftermiddagsskift togs
bort, trots att den tillgängliga drifttiden skulle ha utökades med 30
minuter.

Klubben kommer med mer information inom kort. Berörda medlemmar kommer också att få ta
ställning om ett nytt arbetstidsförslag i en medlemsomröstning.

Demonstrera på 1 maj!

