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Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Förhandlingarna klara!
Uppsägningarna
stannar vid 314

Förhandlingarna om turordningen har nu avslutats mellan
parterna. 314 metallare kommer att tvingas sluta sina anställningar den 10 juli nästa år.

dantag som gjorts ligger också
inom det beslut som antogs vid
klubbens årsmöte.

Turordningen har skett i enlighet med LAS där 19 undantag
görs på grund av kompetens. Sammantaget innebär det att
anställda fram till och med plats 333 på turordningslistan sägs
upp av Volvo.

I förhandlingarna har en viktig
princip från klubbens sida varit
att ingen annan ska drabbas av
ett undantag inom underhåll och
överenskommelsen bekräftar
detta Undantagen berör bl.a.
driftselektriker och verktygsmekaniker.
Omställning
Parterna har också enats om
att utse Antenn till omställningsbolag för de som tvingas sluta
på Volvo.

Överenskommelse
Förhandlingarna har pågått under en längre tid. Inledningsvis
stod parterna långt ifrån varandra i bedömningen av bemanningsbehovet efter semestern
2015. IF Metallklubben anser
att det är positivt att en överenskommelse har kunnat nås och
att varslet därmed har kunnat
reduceras.
Ingen kan vara nöjd en dag då
314 personer får beskedet att

man förlorar sin anställning, men
förhandlingarna har bidragit till
att ett antal medlemmar får behålla sina jobb.
Undantag enligt LAS
Överenskommelsen innebär
att 19 undantag görs på grund
av kompetens inom underhåll,
vilket är helt i enlighet med
LAS. Det innebär att ca hälften
av de inom underhåll som låg i
farozonen för uppsägning nu får
behålla sin anställning. De un-

Mer information
IF Metallklubben och förhandlingskommittén finns tillgänglig
för information eller diskussion
med de arbetslag och grupper
som vill resonera om utfallet av
förhandlingarna. Kontakta oss
för att boka tid för detta.
Kryssa i rutan ”Företrädesrätt”
Volvo kommer med all sannolikhet att säga upp de berörda
så snart som möjligt. Om man
vill ha sin återanställningsrätt på
9 månader så måste man själv
kryssa i rutan där man begär
företrädesrätt.

Hälsovården
kan ge stöd!

Varslet är lagt och över 300 kommer att bli uppsagda. Ytterligare
200 kommer att omplaceras till nya arbeten och nya arbetstider.
Erfarenheterna från tidigare uppsägningar visar att många mår
dåligt under och efter uppsägningstiden eller omplaceringarna.
Att få samtala med någon som lyssnar kan vara bra. Företagshälsovården erbjuder stödsamtal, där du även kan få råd hur du kan
söka dig vidare för att få hjälp.
Monteringen och Material UE
På Monteringen kommer en
Företagssköterska med erfarenhet
av att stödja människor i kris, att
finnas på måndagar och torsdagar
mellan kl. 10.30 -11.30. De håller
till i vilorummet på nedre plan närmast matsalen, det är också upp
märkt med skyltar.
Där finns också en låst postlåda
där man kan lämna en lapp med
önskemål om kontakt med FHV.
Denna töms av företagssköterskorna som då kontaktar er för
ett första samtal/bokning. Du kan

även få råd av oss hur du kan söka
dig vidare för att få hjälp.
Måleriet
På måleriet finns också en låst
postlåda vid stämpelklockorna, där
man kan lämna en lapp med önskemål om kontakt med FHV. Även
denna töms av företagssköterskorna som då kontaktar er för ett
första samtal/bokning.
Övriga fabriken
Från UA och UB är det närmast
att besöka eller ta kontakt med
företagshälsovården direkt.

Sekretess
Företagssköterskan tömmer lådorna och samlar in lapparna, det
är bara de som har nycklarna till
dessa lådor.
Direkt kontakt
Du kan boka tid direkt på hälsovården. Eller komma i kontakt
med någon av sköterskorna. Följande telefonnummer eller mail kan
du använda.
Tidsbokning
Chatarina Isaksson, Tel: 70 71 84
Mail: chatarina.isaksson@consultant.alviva.se
Företagssköterska
Jorunn Larsen. Tel: 70 74 52
Mail: jorunn.larsen@alviva.se
Birgitta Sjöberg, Tel: 70 71 92
Mail: birgitta.sjoberg@alviva.se

Friskvårdsbidraget!

Som de flesta vet så kan alla anställda möjlighet att ta ut ett
friskvårdsbidrag på 2000 kr per kalenderår. Metallklubben vill
påminna alla som inte nyttjat bidraget att ta chansen att göra
det nu under de sista tre veckorna av året.
Friskvårdsbidraget gäller både för
dig som är tillsvidareanställd och
Volvostegare. För Volvostegare
är det cirka 333 kr under detta
år och 1 660 kr för 2015. Du kan
se hur mycket du har kvar av
friskvårdsbidraget om du går in på
My Benefits.

Beställ…
Du beställer träningskort, tid för
massage, mm på My Benefits. Där
kan du även läsa mer om hur du
gör för att beställa.
...eller skicka in kvitto
Även om du har köpt ett träningskort på en träningsanläggning
som inte finns med i förmånsportalen så skickar du ditt kvitto till
My Benefits, se “Anmäl Friskvårdskvitto”’ under “Mina förmåner” i
portalen.

Kvitton som gäller 2014 måste ha
kommit in till My Benefits senast
den 31 januari 2015 för att du ska
få ersättning utbetalt.
Läs mer
Läs om vilka aktiviteter som du
kan använda friskvårdsbidraget
till i My Benefits, se ”Godkända
friskvårdsaktiviteter” under ”Mina
förmåner”.

