
Bemanningsläget
Efter att samtliga inhyrda från 
Adecco slutat så har framförallt 
kaross en för låg bemanning för 
att klara den planerade produk-
tionsnivån. 

På PPP (presshall, detalj och CA) 
finns det en övertalighet framförallt 
beroende på ett lägre uttag av 
CKD. Där har man konstaterat  en 
övertalighet på drygt 20 personer. 
På de andra avdelningarna har det 
varit svårt att ta klarlägga beman-
ningsläget och konstatera om det 
finns en övertalighet eller inte.

Treskift
På PPP kommer presshallen att 
övergå till treskift. Där har grupp-
styrelsen begärt att treskiftets 
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Produktion och 
permittering!

Produktion
Så som läget ser ut för närvarande 
så kommer produktionen att gå för 
fulla tvåskift fram till semestern. Det 
innebär att permitteringsgraden 
kommer att vara begränsad för de 
allra flesta fram till semestern.

Även direkt efter semestern verkar 
det som det är en stor del av 
produktionstiden som är belagd.

Permitteringsgrad
Avtalet om permittering innebär att 
alla ska arbeta till 40 % och vara 
permitterade till 60 %. Beräkningen 
sker genom en sammanvägning av 
arbete/permittering för hela avtals-
perioden från den 23 mars till den 
22 september.

I dagsläget så redovisar företaget 
att  för tillfället är det ingen som 
har arbetat mer än 40 %. Det 
beror till största del på den totala 
permitteringen under de första fem 
veckorna.

Kan justeras
Graden av permitteringen/arbete 
kan under perioden justeras till ar-
bete till 40, 60 eller 80 procent. Det 
sker i förhandling mellan parterna 
och ett nytt kollektivavtal upprät-
tas då.

Svårt att klara
Som de flesta medlemmar redan 
vet så kan vi inte köra med den 
takt vi gör nu utan att vi klart pas-
serar den 40-procentiga gränsen 
för arbete.

Ersättningsnivåer
Så här ser ersättningsnivåerna 
relaterat till permitteringsgrad.
Minskad  Minskad 
arbetstid lön
20 %  4 %
40 %  6 %
60 %  7,5% 
80 %  12 % 

Omförhandling
Klubben har under en tid begärt en 
omförhandling av avtalet eftersom 
det verkar uppenbart att de flesta 
kommer att arbeta större andel av 
tiden. 

Den frågan arbetar parterna med 
och återkommer inom kort med en 
redovisning av ett sådant förhan-
dlingsresultat.

I dessa tider av Corona så sker inte allt på fabriken förutsägbart 
och med lång framförhållning. Produktionsläge, permittering och 
bemanning är ständiga frågor som dyker upp.

Forts....

Ompla-
ceringar, ny 
arbetstid!

Utifrån den produktionstakt 
som vi kör just nu så krävs det 
en del omplacering för att ha en 
tillräcklig bemanning framförallt 
på kaross. 

Parterna har förhandlat om över-
gripande utgångspunkter för 
omplacering och även regelverk 
för efterskydd om man övergår 
till en lägre betald skiftform.

Vår nivå just nu!



Löneskydd!
En viktig aspekt är vilket ekonomiskt efterskydd som ska gälla. 
Parterna har förhandlat om detta. 

Enligt teknikavtalet så är omställ-
ningstiden för byte av skiftform  14 
dagar. Det är en alltför kort tid för 
omställning ekonomiskt. Tidigare 
hade vi lokalt en överenskommelse 
om 2 månaders efterskydd, men 
den sade företaget upp för ett tiotal 
år sedan.

Under avtalet med korttidspermit-
tering så har parterna enats om 
följande överenskommelse för 

ett ekonomiskt efterskydd av den 
skiftform som man har haft:

• Överenskommelsen gäller 
under den period som vi har 
korttidsavtal.

• Om man byter arbetstid till en 
med lägre utbetald SFT/OB 
så får man ett löneskydd på 
mellan 4 -7 veckor  beroende 
på hur lång tid det är kvar på 
permitteringsavtalet.

• Ett särskilt tillägg kommer att 
läggas på lönen på mellanskill-
naden mellan den gamla och 
den nya skiftformen.

• Skulle vi förlänga avtalet om  
korttidspermittering justeras 
avtalet till det nya slutdatumet.

   Håll avstånd  -  även i fikarummet              Tvätta händerna
Stanna hemma om du är sjuk

arbetstid ska anpassas till de start- 
och stopptider som presshallen 
haft på fyrskiftet. Dessutom att  
det inte ska vara något EM-skift på 
fredagar. Företaget har i dagsläget 
inte varit intresserat av att inleda 
förhandlingar kring arbetstiderna.

Omplacering
Parterna på företagsnivå har haft 
överläggningar om utgångspunk-
terna för hur omplaceringar ska 
ske. Parterna är överens om föl-
jande:
• I första hand via frivillighet
• I andra hand turordningslista 

baserad på anställningstid 
• Undantag kan förhandlas ber-

oende på medicinska eller so-
ciala skäl samt kompetensskäl

Det är med den utgångspunkten 
som övertalighet regleras på res-
pektive avsnitt. Gruppstyrelserna 
förhandlar lokalt med ledningen 
på varje driftområde om vilka som 
eventuellt ska omplaceras.

Koll på tryggheten?
IF Metall och Folksam arbetar tillsammans för att i samverkan 
erbjuda information och rådgivning om försäkringar och pension

Just nu lever vi i en tid då trygg-
heten för dig och dina närmaste 
är viktigare än någonsin, och vi vill 
ge er medlemmar bästa möjliga 
service. Många har funderingar 
kring bl.a.

• Hur ser mitt och familjens 
försäkringsskydd ut? Vad är 
viktigt att tänka på?

• Hur påverkas min pension av 
detta, hur ska jag tänka kring 
placeringar och sparande?

• Har jag tecknat tillägget i 
inkomstförsäkringen? Ska 
jag det?

Därför föreslår vi att du bokar 
en personlig rådgivning! 

Det ingår i medlemskapet! 

I mötet får du en genomgång av 
hela ditt försäkringsskydd och 
din pension. En timme som kan 
visa sig vara avgörande om något 
händer, och ger en trygghet för 
framtiden.
  

Det är väldigt enkelt - Du bestäm-
mer själv tid och plats!

Läs av QR-koden med din mobil 
så hamnar du i Folksams bokning-
skalender där du väljer en tid som 
passar dig. 

Då mötet är digitalt behöver du en 
dator, surfplatta eller smartphone 
samt Mobilt BankID. Rådgivaren 
hjälper dig komma igång!

Du kan också anmäla dig genom 
att skicka dina kontaktuppgifter till 
Tommy Näslund 
Mail:    tommy.naslund@volvo.com 
Tel:     072 862 78 18

Forts....


