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Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Flera Adecco-anställda
får lämna!
På tisdagen genomfördes en varsel-förhandling mellan Adecco
och IF Metall Södra Västerbotten. Adecco varslade vid förhandlingen ett drygt 60-tal anställda om uppsägning på grund av
arbetsbrist. Utöver dessa så avslutas anställningen för ett 50-tal
visstidsanställda och timanställda på Adecco.
Bakgrunden till uppsägningarna är neddragningen i produktion
här på Volvo. Här på Volvo har vi ännu inte slutfört några bemanningsförhandingar, vilket gör att vi i dagsläget inte kan redogöra
för bemanningseffekterna på respektive driftområde.
Inget ändrat körsätt
Företagets plan på ett nytt
körsätt kommer i dagsläget inte
att genomföras. Tanken var att
köra ett skift i full fart och ett lägre
bemannat. Trycket har tidigare
redovisat de stora frågetecken
som finns kring ett nytt körsätt.
Konsekvenserna och den korta
tiden fram till semestern gör att
företaget för närvarande inte
kommer att genomföra den
förändringen.
Inte lika stor nedgång
Företagets planerade taktsänkning efter semestern kommer
inte att bli lika stor som de först
planerade. Det är bra och innebär att bemanningseffekterna på
gruppnivå inte kommer att bli lika
stora som den taktsänkning som
Volvo planerade för.
Förhandlingar mellan Volvo och
klubb- och gruppstyrelser om
bemanning i arbetsgrupperna är

idag i sin linda. För tillfället har
ännu inga förhandlingar slutförts
på någon avdelning, varför det
är omöjligt att idag bedöma hur
stora konsekvenserna blir på
respektive avsnitt.
Möte för Adeccoanställda
IF Metalls avdelning 4 Södra
Västerbotten genomför möten
med de Adeccoanställda idag,
onsdag den 19 juni. Bland annat kommer IF Metall, a-kassan,
arbetsförmedlingen finnas där
och redovisa vilka åtgärder som
är vidtagna samt vad var och en
som är uppsagd ska tänka på.
Stora konsekvenser
Även om färre än befarat berörs
av varslet så är det stora konsekvenser för var och en av de
individer som berörs. Att förlora
ett arbete, med sämre ekonomi
och en otryggare tillvaro är ingen
lätt sak att hantera.

För oss på Volvo så blir effekterna
att många arbetslag kommer att
förlora arbetskamrater. Omplaceringar inom Adecco kommer
också att leda till att flera arbetslag får nya Adeccoanställda att
lära upp efter semestern.
Dubbel bild
Samtidigt som vi ska gå ner i takt
efter semestern så har vi före
semestern en mycket ansträngt
läge. Höga takter och stora eftersläp gör att företaget lägger
ut både plustid och övertid på
fabriken.
Fredag vecka 26 har företaget
varslat om plustid och sedan
övertid på lördag. Även om agerandet från företaget inte är
avtalsstridigt så har klubben krävt
att både fredag och lördag borde
förläggas med övertid istället för
plustid.

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.

