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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Aktuella 
förhandlingsfrågor

Facklig tid
Varje år redovisar klubben en 
facklig budget, dvs en upp-
skattning av hur mycket facklig 
tid vi tror kommer att behövas 
under året. Sen en tid tillbaka 
har företaget börjat ifrågasätta 
detta. De anser helt enkelt att 
den fackliga budgeten är för 
stor och antalet heltidsfackliga 
för många. Facklig tid är något 
som regleras i förtroendeman-
nalagen, kortfattat innebär det 
att ”fackligt förtroendevald har 
rätt till den ledighet som fordras 
för det fackliga uppdraget”. 
Klubbens uppfattning är att vår 
fackliga tid står i proportion till 
vad vårt uppdrag kräver, samt 
att den fackliga tiden dessutom 
behöver utökas något efter två 
pensionsavgångar de senaste 
åren.

Förhandlingsordning
Sen en tid tillbaka har företaget 
önskat ett nytt avtal kring vår 
förhandlingsordning. Kortfat-
tat innebär ett sådant avtal en 

reglering kring vilka frågor som 
ska förhandlas på vilken nivå, 
samt av vilka personer/roller. 
Här är bedömningen just nu att 
vi i det närmaste är överens, 
några detaljer återstår dock.

Utvärdering Teamledare
I samband med att avtalet för 
teamledare tecknades var öve-
renskommelsen också att en 
utvärdering skulle genomföras 
en tid efter införandet. Nu börjar 
den tiden vara kommen och en 
utvärdering planeras i närtid. 
Frågor som ska diskuteras är 
bl.a 

- Fungerar rollen som det var 
tänkt?
-  Följer rollen den arbets-
beskrivning som skrevs i 
samband med avtalet?
- Sker uttagningen av teaml-
edare i enlighet med avtalet?

Har du eller ditt arbetslag syn-
punkter på vad som bör tas med 

i utvärderingen kontakta gärna 
din gruppstyrelse.

Kompetenssäkring
Klubben har vid ett flertal tillfäl-
len efterfrågat nån form av as-
pirantprogram/utbildningspro-
gram för att säkra kompetens 
inom i första hand underhåll. Vi 
ser en del pensionsavgångar i 
framtiden och mycket erfaren-
het som lämnar fabriken. För 
att bibehålla en hög kompetens 
anser klubben att det krävs pla-
nering för framtiden

Övriga frågor
En del andra frågor som också 
diskuteras just nu är:

- Gratis mensskydd
- Renovering omklädningsrum
- Fler laddstolpar
- Laddstation/Laddrum för cykel-
batterier
- Årsarbetstid/Klämdagar 2023
- Huvudsemester 2023 

Klubben och företaget har regelbundna förhandling-
sträffar varannan vecka. Frågorna som diskuteras 
varierar ständigt. Här kommer en liten genomgång 
av de frågor som är uppe på bordet just nu.



Burkpengar 
bekostar aktiviteter 

på sommarlovet

Pengarna från denna pant förde-
las till olika organisationer med 
fokus på barns behov. Gåvan har 
varit en del i Junis finansiering 
av sommarlovsverksamheten. 

Junis Umeå som är en ideell förening för barn i Umeå fick i som-
mar en gåva på 35.000 kronor. Pengarna kom från anställda på 
Volvo Lastvagnar som året runt samlar in burkar och flaskor 
som sedan pantats. 

En verksamhet som vänt sig till 
barn i åldern 1-15 år med föräl-
drar/vuxna. Aktiviteterna har 
främst bestått av bad i Umelagun, 
kompisaktiviteter varje torsdag 

kväll och söndag på Ersboda 
Äventyrspark och Språkgränd 
med grillning, glass och lek.

Hyr stugorna  
i Tärna! 

De två IF Metall-avdelningar som 
finns i Västerbotten äger tillsam-
mans sju stugor, fyra fristående 
och tre radhusstugor, nedanför 
Hassebacken i Tärnaby.  Alla sju 
stugor är på ca. 46Kvm, har två 
sovrum med våningssäng och 
ett sovrum med två fristående 
sängar, totalt sex bäddar. 

IF Metalls två avdelningar i Västerbotten har sju stugor i Tärnaby. 
Det är cirka 300 meter till närmaste lift upp till Laxfjällets topp. 
Som medlem kan du hyra dem till bra priser. 

Vill Du hyra en stuga någon av veckorna 8 till 18 måste du anmäla 
ditt intresse senast första november året före. Stugorna lottas 
sedan bland de intresserade.

Stugorna har kompakt kök i ett 
allrum, stort badrum och en hall 
med torkskåp. Vi har installerat 
TV-apparater med inbyggd boxer. 
Om du vill ha ett större utbud 
än standardkanaler, ta med ditt 
boxerkort. TVn har även HDMI 
ingång, medtag kabel.

I Tärnaby
Åka skidor, plocka svamp, cykla, 
vandra, jakt, fiske...  Tärnaby-
Hemavan har en hel del att erb-
juda året runt för den som gillar 
friluftsliv.  På hemavantarnaby.
se hittar du det som är aktuellt 
för den tiden du har tänkt besöka 
området.

Bokning
Stugorna bokas genom “IF Metall 
Mitt i Norrland”, tel 090- 15 65 70 
eller använda en ansökningsblan-
kett som finns på klubbexpedition. 

Junisledarna Hamzi Hussein och 
Zaheda bjöd in IF Metalls repre-
sentant Patrik Berglund till Jun-
islokalen Lyan i Ordenshuset och 
berättade om lokalerna/verksam-
heten samt tackade å Junis vägnar 
för gåvan.


