
Trycket
4 september 2014

Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Det finns ett stort behov av information bland metallmedlemmarna. Vi kommer därför att försöka 
hålla ett större flöde av information i Trycket och på hemsidan. Vi tänker informera även om det 
inte finns så mycket nytt att komma med, för även det är ju en information. 

Informationen är viktig, inte minst med anledning av att aktiviteter och förhandlingar i samband 
med nedläggningen av monteringen kommer in i ett intensivt skede.

Stort behov av information!

Förhandlingar om villkoren
Än så länge har förhandlingar-
na om villkoren i samband med 
nedläggelsen i princip varit resul-
tatlösa. Klubben har uttryckt en 
otålighet kring detta. 

Det har varit stor aktivitet inom 
koncernen i samband med frivil-
liglösningar för tjänstemän. Klub-
ben kräver samma intresse och 
aktivitet från bolagets sida när 
arbetare drabbas.

Under denna vecka förväntas 
klubben få en reaktion och ett 
svar från företaget kring de krav 
och åtgärder klubben föreslagit. 
Det kan bli startskottet för reella 
förhandlingar.

Lediga tjänster
Parternas är överens om hur pro-
cessen ska ske för tillsättningar av 
lediga tjänster och vakanser under 
tiden framöver. Alla tillsättningar 
kommer att ske på klubbnivå, efter 
att omställningsgruppen först har 
prioriterat de som behöver nya 

arbeten utifrån en rehabiliterings-
sistuation.

Underhållsutbildning 
Fortfarande har inte startskottet 
gått för den utbildningsinsats som 
ska göras inom underhåll. Ett 15-
tal har tagits ut till olika utbildnin-
gar. Planering pågår och ett avtal 
om lönevillkoren under utbildning-
stiden finns också.

Avvecklingsarbetet  
Det lokala projektet som finns 
för att avveckla monteringen har 
också ett intensivt arbete framför 
sig. En kritisk fråga är att garantera 
monterade hytter till Tuve enligt 
den plan som finns samtidigt som 
operatörer ska hinna lära upp sig 
på nya interna jobb eftersom anta-
let hytter som ska ut från kaross 
och måleriet är densamma och 
kvalitetskraven fortsatt lika höga. 
Det handlar också om att planera 
för att så mycket utrustning som 
möjligt ska kunna återanvändas i 
Tuve och att ställa om montering-
slokalen.

Arbeta på Tuve 
Det kommer att finnas ett behov 
från Tuve att anställa erfarna 
montörer. Hur många är osäkert, 
men just nu finns ett behov av två 
operatörer omgående.

Den externa gruppen
Arbetet tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Umeå Kommun och 
Region Västerbotten fortsätter. In-
riktningen är att vara väl förbered-
da. Regeringen har uppvaktats och 
en viktig aktivitet är att söka pengar 
ur EUs Globaliseringsfond. Med 
bidrag från denna mångdubblas 
möjligheterna att kunna erbjuda 
utbildningsinsatser för dem som 
så önskar.

Nya arbetstillfällen
Aktiviteter för att få till nya jobb i 
monteringslokalerna pågår också, 
men det är ännu bara på utredn-
ingsstadiet. Några snabba besked 
lär inte finnas i det frågan.

Nedläggningen 
av monteringen

Här följer en sammanfattning av nuläget kring nedläggningen av 
monteringen och de aktiviteter som pågår.



Arbets-
tider

Flexibila arbetstider
Just nu pågår överlägg-
ningar om en konstruktion 
av framtida flexibla arbet-
stider. En tid före semes-
tern redovisade företaget 
ett förslag.  Metallklubben 
har presenterat ett annat 
förslag med en något annan 
inriktning. Vi den senaste 
träffen så klargjorde vi mer 
tydligt innehållet i klubbens 
förslag.

Fortsatta överläggningar 
kommer att ske i slutet av 
nästa vecka. Förra förhand-
lingstillfället var ett försiktigt 
trevande kring de förslag 
som finns. Klubbens nya 
förslag diskuterades och 
klargjordes. Ny förhandling 
18 september.

Volvostegare
Från förra veckan så gäller 
justerade arbetstider för 
Volvostegarna i presshallen. 
Efter en segdragen process 
som pågått i flera månader 
så har parterna till slut enats 
om villkor i enighet med det 
förslag som klubben la fram 
för nästan ett halvt år sedan.

Lönerfrågor
Lönerevisioner 
Det är bara en dryg månad kvar 
till lönerevisionerna i oktober ska 
vara genomförda. Det innebär 
att lönegrupperna måste påbörja 
sitt arbete redan nu. Ta kontakt 
med era gruppstyrelser om det är 
frågor som ni vill resonera om.

Det är PL som är ansvarig för att 
revisionerna genomförs men ar-
betet ska göras tillsammans. Gå 
gärna in på hemsidan – klicka på 
”lönesystem”, därefter kan du 
klicka dig fram till de villkor som 
gäller för just din avdelning.

Steg 7
Från första januari i år så infördes 
ett Steg 7 för underhåll. Steg 7 
är ett befattningssteg som ska 
hanteras på samma sätt som steg 
5 och 6. Parterna har nyligen ge-
nomfört en första utvärdering av 
hur arbetet med steg 7 fungerat. 
Ytterligare arbete kommer att ge-

nomföras efter att nästa lönerevi-
sion är genomförd.

Centralt löneavtal 2015 
Under hösten kommer det också 
att avgöras om det tredje avtals-
året får rulla på eller om det sägs 
upp av någon part. Det centrala 
löneutrymmet är på 1,9 % eller 
drygt 500 kr. Om avtalet för 2015 
blir som planerat kommer det ock-
så att bli en diskussion om vi ska 
satsa på koncernförhandling igen 
eller om klubben ska förhandla 
själv.

 
Den 14 september

är det val till 
riksdag, landsting och 

kommun.

Glöm inte 
att rösta – din röst 

är också viktig!


