
Trycket 16 februari 2016

Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

15 återanställs till semestern
I samband med en ökad produk-
tionstakt kommer 15 metallare att 
återanställas till fabriken. Erbju-
dande om visstidsanställning sker 
i turordning efter den återanställ-
ningslista som parterna upprät-
tade efter uppsägningarna till se-
mestern i fjol. Samtliga anställs på 
visstid fram till den 15 juli.

30 visstidare förlängs
Samtliga 30 visstidsanställda som 
sedan tidigare återanställts er-
bjuds förlängning av visstiden till 
några veckor efter semestern. 

Semester 2016 ligger sent
Semester 2016 är sent förlagd. 
Sista arbetsdag före semestern är 
så sent som den 15 juli. Det gör 

att det kommer att vara ett starkt 
tryck på ledighet framförallt veck-
orna före semestern. 

Arbete vid semestern
För att klara trycket på semes-
terledigheter före semestern har 
företaget aviserat att man tänker 
ta in upp till 85 st bemanning för 
att klara frånvaro som föräldra-
ledighet, kompledigt och femte 
semesterveckan skapar. 

Volvostegare
De tio Volvostegare som idag går 
utbildning på fabriken kommer 
sannolikt också att erbjudas ar-
bete under semesterperioden för 
att klara trycket på ledigheter vid 
semestern.

Klubbens värdering:
• Det är positivt att vi har kun-

nat enas om en återanställ-
ning av ytterligare 15 metal-
lare i turordning enligt LAS. 

• Det är också bra att de 30 
visstidare som idag är inne 
på fabriken erbjuds förläng-
ning av sin anställning. 

• Att säkerställa möjlighet till 
fler ledigheter vid semes-
tern ser klubben som en 
god åtgärd.

Femton 
återanställs!

Ytterligare femton metallare erbjuds återanställning till 
Umeåfabriken. Det är positivt att parterna i dagsläget kunnat 
enas om återanställning enligt turordning. Anställningen blir 
visstid och gäller fram till semestern. 

För de 30 visstidsanställda som idag är inne på fabriken för-
längs visstiden ytterligare några veckor efter semestern. I 
samband med semestern kommer inhyrning att göras för att 
kunna ge ledigt före och efter ordinarie semester.



Gruppstyrelserna klara!
Samtliga Gruppstyrelser har nu genomfört sina årsmöten och för-
rättat val till alla uppdrag som finns inom respektive område. På 
Måleriet genomfördes ett personval till ersättare i gruppstyrelsen. 

Varje Gruppstyrelse ska enligt IF 
Metalls stadgar genomföra sina 
årsmöten under januari månad. 

Samtliga Gruppstyrelser har också 
hållit sina möten. För gruppsty-
relserna Kaross, Material och 
Underhåll så var det inga extra 
nomineringar. Därför kunde valen 
fastställas på årsmötet.

Val på måleriet
På måleriet var det en övernomine-
ring till ersättare i Gruppstyrelsen. 

Valet har genomförts på valurna. 
Ett stort antal har deltagit  i om-
röstningen, 196 medlemmar på 
måleriet röstade, tre röster var 
ogiltiga. 

Resultat
Resultatet blev följande
Gunnar Lundgren 184 röster
Åsa Viklund  179 röster
Mikael Sehlstedt 162 röster
Anna Elfving  143 röster
Sahle Shtieba   104 röster

Det innebär att ersättare är Gun-
nar Lundgren, Åsa Viklund, Mi-
kael Sehlstedt och Anna Elfving.  
Ersättare går in är i den ordning de 
fått röster.

Klubbens 
Årsmöte 

Alla medlemmar i IF Metall kallas till klubbens årsmöte 

Tisdagen den 1 mars
Klockan 14.00  - 15 00

Plats för mötet återkomme vi till!
Produktionen kommer att stå stilla så att alla ska kunna delta. 
Mötet sker på betald arbetstid (enligt utvecklingsavtalet) därför betalas 
ersättning även för den övertid som görs på för- och eftermiddagsskift.

Förutom vanliga punkter på årsmötet så kommer mötet att behandla:
• Avtalsrörelsen
• Vår framtida arbetsplats
• Aktuella förhandlingsfrågor
• Produktionsläge och bemannning

Välkommen!


