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Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Förhandlingen, som genomfördes
under  tisdagen, har sin bakgrund
i att företaget begärt att få ta in ett
bemanningsföretag.

Företaget ville
Företaget begärde i början av
januari att att klubben skulle gå
med på ett avtal om bemannings-
företag här på Volvo. Företagets
huvudsakliga argument var
följande:
Ökad flexibilitet . Företaget
menar att de avtal om flexibilitet
som vi har på fabriken inte är
tillräckliga.

Inget bemanningsföretag!
Efter dagens förhandling med företaget kan metallklubben meddela
att det inte är aktuellt med bemanningsföretag här på Volvo.  Från
klubbens ser vi det som mycket positivt att vi istället har hittat
andra lösningar på personalbehovet som vi har idag har.

Jobbigt att anställa. Företaget
anser att det är för jobbigt att
visstidsanställa egen personal. Det
är bättre att bemanningsföretaget
sköter det.

Klubben sa NEJ!
Metallklubben styrelse sa ett
entydigt NEJ till att
bemanningsföretag
ska in i produktion
och utföra våra
arbeten. Vi anser att
de avtal och
arbetssätt som finns
idag; VAT,  produktionsövertid,

kontinuerlig körning visstids-
anställda, med mera är tillräckliga
verktyg för flexibilitet i vår fabrik.

100 visstidare
Resultatet av dagens förhandling
blev att parterna enades om ett
avtal om att visstidsanställa 100
personer. Avtalet om visstidare
gäller under 12 månader, fram till
den 1 februari 2005.

Rekryteringen till Volvo kommer
att börja så snart det är möjligt.
Personalbehovet finns på de flesta
avdelningarna, men framförallt
finns personalbehovet på DO 2
(CKD) och monteringen.

Övriga förhandlingspunkter:
Fortsatt utvärdering av

VAT

Parterna har enats om att
utvärderingen av VAT ska
genomföras. Den första delen
gäller om CKD och S-hytter på
UA ska ha separata VAT-system.
Företaget anser att de är så olika
de övriga produktionssystemen så
delning är logisk.

Parterna har enats om att denna

fråga ska utvärderas och beslutas
om under den kommande
månaden.

Den andra delen gäller att parterna
är ense om att VAT-avtalet och
dess innehåll ska vara
färdigutvärderat under 2004.

Lön nyanställda
Redan nästa vecka kommer ett
antal nyanställda till företaget. En

fråga som inte är
löst är vilken lön
de nyanställda
ska ha nu när
lönesystemsavtalet är uppsagt och
inget nytt finns färdigt.  Parterna
är ense om att försöka lösa ut
lönenivåerna för de nyanställda
som kommer till företaget under
våren.

Fortsätter på nästa sida



Under februari håller Metallklubben nominerings- och årsmöte. På nomineringsmötet kan man
lägga förslag t på vilka som ska sitta med i klubbstyrelsen och andra fackliga uppdrag. På årsmötet
sker valet.  Om det blir fler föreslagna än de som ska väljas brukar valen genomföras på golvet. En
valberedningen finns utsedd och det är fritt fram med att ge förslag till klubbstyrelsen och suppleanter.
De som är i tur att avgå är:

Ordinarie
Ivar Stenberg kassör VK
Hans LIndberg ledamot VK
Erik Pettersson ledamot Monteringen
Samtliga har accepterat omval.

Metallklubbens nominerings-
och årsmöte i februari

Lars Löfstedt montering tel  7913 e-post lars.lofstedt@volvo.com

Edit Norberg måleriet tel  7938 e-post edit.norberg@volvo.com

Carola Andersson kaross tel  7072 e-post carola.andersson@volvo.com

Robert Granström material tel  7804 e-post robert.granstrom@volvo.com

Hans-Göran Moström teknik/UH tel  7605 e-post hans-goran.mostrom@volvo.com

Jan-Olov Carlsson VK tel  7622 e-post jan-olov.carlsson@volvo.com

Ersättare
Torbjörn Lindgren Teknik/Underhåll
Carola Andersson Kaross
Joakim Eliasson Logistik
Tommy Holmgren Måleriet

Nominerings-
möte

Torsdag 12/2
kl. 1400 - 1500

Matsal UA

Årsmöte

Torsdag 26/2
kl. 1400 - 1500

Matsal UEA

Valberedning

Löntagarkonsult
 Metallklubben har begärt att få
anlita en löntagarkonsult för att
utvärdera och det nuvarande
arbetsupplägget på monteringen.
Huvudorsaken till att klubben
begär en löntagarkonsult är att vi
vill dokumentera det nuvarande
upplägget och jämföra det med det
kommande. Denna begäran

grundar sig på att företaget har ett
så kallat ”Öppet beslut” om
monteringen ska ligga kvar på
Umeverken eller inte.

Plustid vecka 13?
Som alla säkert vet så är
programmet under våren högt.
Alla planer ser ut att innebära
plustid vecka 13-25. På vår fråga

så har företaget meddelat att det
idag inte finns något formellt
varsel om plustid. Ett varsel måste
läggas senast vecka 9 för att
plustiden ska vara möjlig att köra
vecka 13. Allt tyder dock på att
plustid börjar vecka 13.

Fortsättning...


