
Trycket

Lön
Det sker ett löneavdrag på 7,5 
% för alla Volvoanställda från 
och med måndag och 10 veckor 
framåt. 

Det innebär att under avtalsperi-
oden (både veckor med permit-
tering och arbete) har man 92,5 
% av den lön man skulle ha haft 
om man hade arbetat, dvs, även 
OB och SFT ska tas med. 

ATK-insättning kommer att re-
duceras med 7,5 %.

Kan det bli förändringar
Avtalet kan komma att förlän-
gas eller sägas upp beroende 
på vad som händer. Skulle det 
bli mer arbete än 40 % under 
perioden kompenseras man 
ekonomiskt i efterhand. 

Situationen kan också bli så att 
avtalet måste förlängas.

Att återgå till arbete
Företaget ska meddela i så god 
tid som möjligt när man ska 
återgå i arbete. Klubben ser 
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Avtal 
10 veckor!

Med anledning av spridnin-
gen av Covid-viruset och de 
effekter de fått på tillverkn-
ingsprocessen inom Volov så 
har parterna träffats nedan-
stående överenskommelse.

Avtal 10 veckor
Avtalet gäller i tio veckor med 
start måndag vecka 13. 

Omfattning
Under dessa 10 veckor ska 6 
veckor vara arbetsfria och 4 
veckor arbete som vanligt, dvs. 
permittering på 60 %.

Den absoluta majoriteten kom-
mer att påbörja permitteringen 
på måndag. Några få undantag 

kan finnas där man arbetar 
medan andra är permitterade. 

Dessa ska då vara permitterade 
vid andra tillfällen under avtal-
sperioden. 

Gäller alla
Avtalet gäller samtliga anställda 
på fabriken. Såväl arbetare som 
tjänstemän kommer att permit-
teras.

Parterna har nu enats om en överenskommelse om korttid-
sarbete på Umeåfabriken. Överenskommelsen sträcker sig 
över tio veckor varav 6 veckor är permitterade. Det ger en  
minskning av arbetstiden med 60%. Samtidigt så sänks lönen 
med 7,5% till 92,5 %  av utgående lön för alla tio veckorna.

Det har varit en hektisk förhandlingsperiod de senaste da-
garna. Förhandlingarna har skett på flera nivåer. På förbunds-
nivå har ett genrellt korttidsavtal tecknats. På koncernnivå 
har förhandlingarna rört de generella villkoren inom Volvo 
och lokalt här i Umeå har förhandlingarna gällt vilket körsätt 
som ska gälla.

Forts....



IF Metalls inkomstförsäkring
För närvarande så ger IF Metall en möjlighet att  utan kvalifika-
tionstid förbättra sitt inkomstskydd om man blir arbetslös.

Grundförutsättning
En grundförutsättning för att kunna 
utnyttja inkomstförsäkringen är att 
har inkomstbaserad a-kassa, alltså 
att man har 12 månaders medlem-
skap i en a-kassa. 

Ny medlem
Som ny medlem får du en inkomst-

försäkring som kan ge upp till 80% 
av inkomsten under de första 100 
dagarna av arbets-löshet.

Tilläggsförsäkring
Som medlem kan du dessutom 
teckna ett förlängt inkomstskydd 
med ytterligare 100 dagar.

Tilläggsförsäkringen tecknar du 
hos Folksam via nätet; folksam.se/
forbund/if-metall/inkomstforsakring 

Läs mer
Lär mer om inkomstförsäkringen 
på IF Metalls hemsida: ifmetall.se/
inkomstforsakring

Klubbens jour!
Under avtalets period kommer 
även de fackligt förtroendevalda 
att vara permitterade. Vi kommer 
dock att under dagtid att vara 
kontaktbar för jourärenden.

Förhandlingskommitté
Jan-Olov Kalrsson  072 862 72 30
Gunnar Pettersson 072 862 73 55
Erik Pettersson       072 862 78 39

Skydd
Roger Nyström          072 862 72 29

Försäkringar
Tommy Näslund        072 862 72 18

På grund av coronaviruset så har 
regeringen beslutat att ta bort 
karensavdraget om man blir sjuk. 
Man behöver inte något läkarintyg 
de första fjorton dagarna.

Karensavdraget (tidigare karens-
dag) är ett avdrag på 20% av en 
veckolön. Företaget kommer även 
i fortsättningen att göra avdra-
get. Sedan får man själv söka 
ersättning för karensavdraget hos 
försäkringskassan.

inga problem med att det skulle 
innebära alltför kort varsel. 

Korttidspermittering ska dock 
inte ses som semester. Man 
ska vara tillgänglig med ett tele-
fonnummer och inom rimlig tid 
infinna sig på jobbet.

Vad händer när vi kommer 
tillbaka?
I dagsläget är det inte helt klart 
vilka takter som vi kommer att 
starta med. Vi återkommer med 
mer information om detta när vi 
är tillbaka på fabriekn.

Information 
på hemsidan
Vi kommer att uppdatera klub-
bens hemsida när ny informa-
tion finns att ge. Där hittar du 
även telefonnummer till andra 
förtroendevalda som du vill ha 
kontakt med. Du hittar den www.
volvoklubben.se 

Adecco
Volvo har också beslutat att 
avsluta arbetet för samtliga 
Adeccoanställda.  

Förhandlingar för de Adeccoan-
ställda sker mellan IF Metalls 
avdelning och ledningen för 
Adecco


