22 mars 2022

Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Information
från A-kassanl!

Det är drygt 50 visstidsanställda som inte fick någon förlängning av sin anställning. Det innebär att flera av dem kommer
att gå ut i arbetslöshet.
För att ge en gemensam information till de som berörs har
IF Metallklubben ordnat möjlighet att tillsammans få träffa en
av IF Metalls handläggare på A-kassan.
I samband med att man förlorar sitt arbete så är det flera frågor som man kanske inte är van att hantera.
•
•
•
•
•
•

Vad gäller för mig?
Kommer jag att få någon A-kassa?
Är det viktigt att anmäla sig till Arbetsförmedlingen?
Vilken ersättning kan jag få?
Måste jag ha ett arbetsgivarintyg?
Vad måste jag själv göra?

Frågorna är många och det är bra att få en korrekt information från de som arbetar med frågan varje dag.
På Arbetstid
IF Metallklubben genomför 4 möten med sammma information för att alla ska ha möjlighet att delta. IF Metall har
också gjort klart med företaget att deltagande på mötet sker på ordinarie arbetstid.

Välkommen till informationen
Plats:		

Stora föreläsningssalen UA

Möte 1:		

Torsdag 24 mars

kl 13.30 – 14.30

Möte 2:		

Torsdag 24 mars

kl 14.30 – 15.30

Möte 3:		

Måndag 28 mars

kl 13.30 – 14.30

Möte 4:		

Måndag 28 mars

kl 14.30 – 15.30

Bonus 5,41 %
Bonusutfallet för 2021 blev 5,41%. Om man inte har någon större
frånvaro blir bonusen i genomsnitt cirka 21 500 kr. Trycket redovisar här hur bonusen fungerar.
Regler för bonus
• Bonusen grunds på intjänad lön
under hela 2021.
• För att få bonus ska man vara
anställd den sista december,
men blir man under året uppsagd, går i pension, får sjukersättning eller avlider får man
ändå bonus utifrån hur mycket
man tjänat in.
Ingående lönedelar
• Maximal bonus är 6 %,
• För 2021 blir utfallet 5,41%.
• Bonus beräknas på intjänad
månadslön (inklusive extra lön)
under 2021.
• Dessutom ska utbetald övertidsersättning och sjuklön ingå
i underlaget för bonus. Annan
frånvaro är inte underlag för
bonus.
• OB, övertidstillägg, föräldralön,
beredskap eller kontantuttag ur
tidbank ingår inte i underlaget
för bonus.
• Bonusen som utbetalas i år ingår
i underlaget för semesterlönen
som betalas ut till semestern

2023. Bonusen vi får i år kommer att öka semesterlönen 2023
med cirka 2 700 kr.
Hur mycket blir det?
Det beror på hur mycket man tjänat
under året, men räknar man med en
genomsnittlig lön(33 600 kr/mån),
ingen frånvaro eller övertid så blir
utfallet cirka 21 800 kr.
(33 600 kr * 12 månader * 5,41 %)
Utbetalning ska normalt ske under
april månad, vilket är det sannolika
även i år.
Andra fordonsföretag?
Klubben får många frågor om bonus
på andra fordonsföretag. Framförallt
vill man jämföra med lastbilskollegan Scania. Där blev utfallet 50 695
kr för 2021. För Volvo Cars så blir
det en extra månadslön, lite drygt
30 000 kr.
Vårt slutliga utfall är ännu inte klart
då vår bonus ska kombineras med
vinstdelningen. Den beslutas och redovisas i samband med bolagsstämman denna vecka.

Volvo Profit Sharing 2021
Utdelningen för Volvo Profit sharing
är inte klar, men den har ett maximalt
utfall på 6%. Utbetalning sker med
största sannolikhet i maj.
Volvo Profit Sharing 2017
De som arbetade 2017 kan förvänta
sig en uskiftning i aktier under maj
månad. Värdet för en hel andel var
vid årsskifet drygt 18 000 kr. Vad
värdet är vid utskiftning vet vi inte
idag.
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Bonus
Konsultia

De bemanningsanställda som
arbetar åt Konsultia här på Volvo
är också berättigad till bonus med
samma procentsats som Volvoanställda har.
Efter förhandlingar centralt för ett
antal år sedan blev det klart att bonus också ska ingå i underlaget för
bemanningsanställda.
Bonusen betalas ut per timme till
var och en av de som arbetade åt
Konsultia under 2021, även de som
har slutat sina anställning. Tidpunkt
för den utbetalningen är inte klar.

Insamling till förmån för
barnen i krigets Ukraina!
De fackliga organisationerna på Volvo Lastvagnar Umeå har beslutat
att göra en gemensam insats för att stödja barnen som drabbats
av kriget i Ukaraina. Insamlingen går till FN:s barnfond, UNICEF.

Ditt bidrag ger du genom att
scanna QR-koden här ovan
eller via länken
https://unicef.se/insamling-7665

