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Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Bristande respekt
Det hände före semester och det har hänt igen. Företaget har beordrat övertid mellan 05.00 och 05.48. Det har aldrig hänt förut.
Inte ens när vi haft betydligt större eftersläp och riktigt krisläge.
Klubbstyrelsen är starkt kritisk till företagets agerande.

De flesta som själva arbetar skift
kan nog intyga att morgontimmen
mellan fem och sex är viktig för rekreationen. För många är nattvilan
som man går miste om när man
måste stiga upp en timme tidigare
för att gå till jobbet nödvändig för
att orka arbeta.
Det blir ett arbetsmiljöproblem när
företaget beordrar övertid från
05.00. Det borde inte få ske!

Tidigare har övertid som legat vid
den tidpunkten alltid varit frivillig.
Det grundar sig på en insikt om att
den tiden på dygnet inte lämpar
sig för övertidsarbete av flera skäl.
Det har funnits en respekt för att
många inte orkar övertid så tidigt
på morgonen, speciellt om det
handlar om flera dagar i rad. Den
respekten för individen upphör när
övertid beordras från 05.00.

Produktionsläget som uppstått
den senaste tiden kan inte anses
vara ett krisläge där alla till buds
stående medel måste tas till. Och
I kommentarerna till Teknikavtalet även om det var så ska övertid före
står det:
skiftets början vara frivillig.
”… reglerna för övertid ska tillämpas praktiskt så att de leder till ett Klubben har inte fått någon förtillfredställande resultat för både frågan om dispens för nattarbete
arbetsgivaren och de anställda. för att istället förlägga övertid efter
eftermiddagsskiftets slut. Klubben
Vid intresseavvägningen vägs är starkt kritisk till företaget i den
således verksamhetsbehoven här frågan. Klubben har därför
mot arbetstagarens behov av begärt förhandling och kräver att
rekreation och familjeliv.”
beordring inte ska ske.

Bemanning

Produktion

Efter semestern anställdes 33 st till
kaross och måleri, vilket är mycket
positivt. Visstidsanställningarna behövs för att klara produktionen på
ordinarie arbetstid.

Programläget är bra under resten av
året. Presshallen har inte tillräcklig
kapacitet på treskift. Klubben har tagit
ett initiativ till lösning för att gå upp
på fyrskift på nytt, antigen genom ett
reducerat fyrskift med inlagd komp
under helgerna, eller ett partiellt treoch fyrskift.

De har anställning till sista januari.
Ytterligare visstidsanställningar är på
gång till kaross och måleri de närmaste
veckorna. Även till de andra områdena
finns idag ett personalbehov.

Oavsett lösning kräver givetvis klubben att de som omplacerats från
presshall ocg detalj ska få återgå om
bemanningen ökar.

Begäran om
avgångspension
Företaget har erbjudit ett mindre antal
tjänstemän avgångspension. Klubben
har begärt att företaget ska komma
med ett erbjudande om avgångspension även för arbetarkollektivet.
Företaget har ”tagit med sig frågan”
och ska återkomma vid ett senare
tillfälle

Retro-lön
i oktober
När vi gick in i avtalet om korttidspermittering låg permitteringsgraden på 60%. Verkligheten blev något annat och
företaget har en liten skuld att
betala tillbaka.

Inkomstförsäkringen

Fram till och med sista augusti så är det möjligt att teckna sig för inkomstförsäkringen utan karens. Är man redan medlem kan man teckna tilläggsförsäkring och ny medlem får grundförsäkringen. Normalt är det karens
på tolv månader, men nu gäller dessa förändringar direkt om man tecknar
den före den sista augusti.
Tilläggsförsäkring
Som medlem kan du dessutom teckna
ett förlängt inkomstskydd med ytterligare 100 dagar.

Från den 12 juni så upphörde
permitteringen för oss metallare.
Vi genomförde en omförhandling
som innebar att för perioden 23
mars och 12 juni låg permitteringsgraden till 40 % inom vårt avtalsområde. Företaget kommer att
återbetala 1.5 % av löneavdraget
på 7.5 % eftersom vi har arbetat
mer än 40 %.
Återbetalningen kommer att ske
på oktoberlönen för samtliga inom
hela Volvokoncernen. För vår del
så ligger det retroaktiva beloppet
på cirka 1 000 kr.

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

Redan medlem i IF Metall
Som medlem så har du en inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.
Den ger 80 % av inkomsten upp till
månadslön av 50 000 kr under de
första 100 dagarna av arbetslöshet

Ny medlem
Om du inte är medlem idag så gäller
också att försäkringen börjar gälla
direkt om du går med före första september.
Läs mer
Lär mer om inkomstförsäkringen på IF
Metalls hemsida: ifmetall.se/inkomstforsakring

Solidaritet med Belarus arbetare!
IF Metalls avdelning 4 i södra Västerboten har under perioden 2000
- 2012 deltagit i ett internationellt projekt för att stödja oberoende
fackföreningar i Vitryssland (Belarus). Klubbens vice ordförande
Gunnar Pettersson har deltagit i detta solidaritetsarbete. Mot den
bakgrunden har klubbstyrelsen antagit följande uttalande.
“Efter det senaste presidentvalet
har det vitryska folket rest sig och
gått ut på gator och torg för att
protestera mot valfusket från den
sittande regimen. Svaret från Lukasjenko har varit brutala attacker
på fredliga demonstranter.
Protesterna har nu också spridit sig
från gatorna in på de stora fabrikerna
i Belarus, där många arbetare har gått
ut i strejk för att få slut på Lukasjenkos
diktatur. Det är aktionerna på de stora
fabrikerna som kan få Lukasjenko på
fall.
Klubben arbetat i Belarus
Under många år från 2000 – 2012 deltog representanter för verkstadsklubben i ett solidaritetsarbete med den fria
fackföreningen i Belarus. Attackerna
från Lukasjenko på de fria facken har
under alla dessa år varit extremt hård.

Det är arbetarna och fackföreningarna
som han bedömt vara det största
hotet. Under dessa år kunde vi se otaliga exempel på den repression som
den belarusiska staten riktade mot
fackföreningen. Fackmedlemmar har
blivit fängslade, förlorat sina arbeten,
hotats och attackerats. Deras tidning
var förbjuden och många lokala fackorganisationer har helt enkelt förbjudits.
Klubbens vice ordförande, Gunnar
Pettersson, har under sitt arbete i
Vitryssland varit med om polisförhör,
upplösta möten, beslagtaget utbildningsmaterial, och till sist även förbjuden att resa in i Belarus.
Arbetarna garanten
Den opposition som finns i Belarus har
under hela tiden Lukasjenko suttit vid
makten varit satt under hård press.
Många har fängslats eller blivit utsatt

för hård ekonomisk press av staten.
Det är endast starka protester från det
arbetande folket i Belarus som det är
möjligt att välta Lukasjenko över ända.
Med tanke på det hårda förtrycket som
finns i Belarus är det ett imponerade
mod som strejkande och demonstranter visar för att störta Lukasjenko.
Verkstadsklubben Volvo Lastvagnar
Umeå
• Kräver att Lukasjenko omedelbart avgår och nyval genomförs
• Kräver att de fria fackföreningar erkänns och fritt får verka
i Belarus
• Begär att Sverige utöka sitt
stöd till de fria fackföreningarna och andra organisationer
oberoende av den Belarusiska
staten.”

