5 februari 2019

Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Partena överens
om lönerna!

Parterna har nu en prelimnär överenskommelse om löneavtalet
som börjar gälla från den första april 2019. Lönerna kommer för
samtliga att öka med minst 807 kr/mån och dessutom 60 extra
i pensionsinsättning per månad. Sammantaget innebär det att
alla får en förbättring av villkoren med minst 2,58%. Vi redovisar
alla nya nivåer här nedan.
Så höjs lönen
Parterna har enats om en genomsnittlig nivåökning på 819 kr/mån.
Av dessa har 12 kr/mån använts för
att genomföra smärre justeringar i
de olika lönetrapporna.
10 kr/mån har nyttjats till en extra
ökning av trapporna inom material
och 2 kr/mån till underhåll.
De flesta får då en löneökning med
807 kr/månad, det gäller samtliga på
PPP, kaross och måleri.
För material har en justering gjorts
för att minska avståndet till PPP,
kaross och måleri. Material har nu
150 kr lägre nivå i respektive steg.
För underhåll har en liten justering
av steg fem och steg sju genomförts.
60 kr/mån till pension
Utöver detta kommer avsättningen
till pensionsinbetalningen att öka
med 60 kr/mån. Den sammanlagda
insättningen blir därefter 750 kr/
månad.
Klubbens bedömning
Klubbens bedömning är att det är en
acceptabel nivå utifrån förutsättningarna. Den justering som genomförs

för material innebär att vi höjer något
för de lägst avlönade. Den lilla justering som görs på ingångs- respektive
slutlönen på underhåll kan ses som
en markering från parterna kring
det rekryteringsbehov som finns av
underhållspersonal.
Löner från 1 april
Från första april blir lönerna höjda
med nedanstående belopp:

Steg
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Steg
Steg 12
Steg 13
Steg 14
Steg 15
Steg 16

PPP, Kaross, Måleri

Nuv lön Höjning Ny lön 1/4
27 167 kr
807 27 974 kr
28 292 kr
807 29 099 kr
29 832 kr
807 30 639 kr
31 098 kr
807 31 905 kr
31 986 kr
807 32 793 kr

Material

Nuv lön Höjning Ny lön 1/4
26 867 kr
957 27 824 kr
27 992 kr
957 28 949 kr
29 532 kr
957 30 489 kr
30 898 kr
857 31 755 kr
31 786 kr
857 32 643 kr

Underhåll

Steg Nuv lön Höjning Ny lön 1/4
Steg 25 31 148 kr
847 31 995 kr
Steg 26 32 568 kr
807 33 375 kr
Steg 27 33 568 kr
847 34 415 kr

Medlemmarnas åsikt!

Klubbstyrelsen kommer att
genomföra en snabbenkät
bland medllemmarna för att
få en bekräftelse på överenskommelsen.

Eftersom fördelningen inte
är absolut lika till alla så vill
klubbstyrelsen ha ett okej
från medlemmarna över den
fördelning som parterna är
överens om.
Gruppstyrelserna kommer på
tisdag och onsdag höra av sig
till så många som möjligt om
medlemmarnas åsikt i frågan.
Om du själv har synpunkter
så hör av dig till någon förtroendevald på ditt område. Det
går också bra att kontakta
klubbstyrelsen via mail eller
telefon.
Klubbens bedömning är att
den summa som använts för
justeringar i trapporna är så
liten att det inte påverkar helhetsbedömningen.
Som vi redovisar här till vänster så handlar det om 12 kr/
mån eller 7 öre/timme som
används för att höja de lägsta
lönerna och justera lite på
underhålls lönetrappor.

OB och
Övertid
Ökning av OB och övertid
är fastställd sedan tidigare i
den centrala förhandlingen.
De ökar med 2,0 % från den
första april i år. Trycket redovisar här ersättningarna
per timme.
OB
Från första april kommer OB
och att höjas. Höjningen blir 2
%. Nivåerna ser ut som följer;

OB (kr/timme)
Kväll 16.30 – 22.30 34,32
Natt 22.30 – 06.30 43,77
Lör, Sön, helgd
73,17
Storhelg
162,74
Övertid
Från första april kommer också
öersättningen för övertid att öka
med 2 %. Nivåerna ser ut som
följer;

Övertid dagtid (kr/tim)
Övertid
Vardag
70,31
Arbetsfri vardag
90,42
Lör, Sön, helgd
120,49
Storhelg
283,24
Produktionsövertid
Vardag
90,42
Arbetsfri vardag
120,49
Lör, Sön, helgd
140,67
Storhelg
303,42
Övertid skift (kr/tim)
Övertid
Vardag
90,42
120,49
Arbetsfri vardag
Lör, Sön, helgd
140,67
Storhelg
303,42
Produktionsövertid
Vardag
120,49
Arbetsfri vardag
140,67
Lör, Sön, helgd
166,55
Storhelg
329,30

IF Metall inför
inkomstförsäkring!
IF Metall har nu beslutat att införa en inkomstförsäkring för
samtliga medlemmar. Den kommer att börja gälla från första
juli 2019.
Medlemsavgiften kommer inte att förändras när försäkringen
införs. Trycket går kort igenom villkoren så långt det är känt
just nu.
Frågan om en inkomstförsäkring
har diskuterats en längre tid inom IF
Metall. Förbundet har länge krävt att
A-kassan ska ge 80 % av lönen för
alla oavsett vad man tjänar.
Ersättningen vid arbetslöshet (Akassan) har inte höjts i takt med att
lönerna har ökat. 25 025 kronor i
månaden är det så kallade taket i
a-kassan. Upp till den inkomsten
får du 80 procent av din tidigare
inkomst om du blir arbetslös. All
inkomst över 25 025 kr ger ingen
A-kasseersättning.
Från klubbens sida så anser vi att
en höjd A-kassa vore att föredra
och att fackföreningsrörelsen borde
drivit på hårdare i den frågan.
Börjar gälla 1 juli
Inkomstförsäkringen, som börjar
gälla den 1 juli i år, får de som tjänar
mer än 25 025 kr upp till 80 procent
i ersättning dag 1 till 100 under arbetslösheten.
Försäkringen gäller upp till ett inkomsttak på 50 000 kronor. Här på fabriken torde det gälla samtliga som

Löner Adecco
Det är cirka 200 Adecco-anställda
på fabriken. På varje avsnitt finns
en genomsnittslön som de anställda på Adecco ska tjäna.
Genomsnittslönen utgår från vår
snittlön inklusive bonus. TIll det ska
läggas värdet av den ATK som vi

jobbar på fabriken oavsett Volvo eller
Adeccoanställd.
Medlemsavgiften höjs inte
Inkomstförsäkringen ska inte påverka medlemsavgiften utan den kommer att ligga kvar på nuvarande nivå.
Stöd
Samtidigt införs en stödtjänst för
medlemmar som blir arbetslösa, där
de kan få prata med en ekonom, jurist eller psykolog vi max tre tillfällen.
Tilläggsförsäkring
Det ska vara möjligt att teckna
tilläggsförsäkringar för att förlänga
tiden mer än de 100 dagarna.
Allt är ännu inte klart, så förbundet
kommer att återkomma med mer
information kring detta under våren.

får insatt i tidbanken. Det gör att
timlönen för Adecco-anställda är
något högre än för ordinarie Volvoanställda
Det finns en ny snittlön(kallas GFL)
för Adecco som gäller från första
januari. Från första april kommer
vår nya lön att höja Adecco´s timlöner.

