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Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Svar om lönesystemet
nästa vecka!

Företagsledningen tvekar i sitt svar till Metallklubben om fortsättning
kring lönesystemet. Svaret kommer nästa vecka och beroende om
svaret blir Ja eller Nej blir konsekvenserna olika.

Inget avtal om
övertid i helgen!

Efter att de förtroendevalda under
förra veckan underkände företagets
motbud till
klubbens slut-
förslag är bollen
hos företaget.
Klubbens slut-
bud ligger med
andra ord fast.
Företaget har
lovat ett svar på
tisdag 28 september.

Företaget svarar Ja
Blir det ett positivt svar innebär det
att det finns förutsättningar för fortsatt
arbete med ett nytt lönesystem och
att det också finns övergångsregler
och engångsbelopp under tiden
arbetet fortgår. Klubbstyrelsen

kommer att genomföra en medlems-
omröstning för att säkerställa att det
verkligen finns ett stöd för detta
”omtag”.

Företaget svarar Nej
Blir svaret negativt bryter förhand-
lingarna samman och konsekvensen
blir att ackord och tidlön kommer att
införas på fabriken. Även denna fråga
kommer att prövas i en medlems-
omröstning. Innan en sådan omröst-
ning genomförs kommer informa-
tions- och medlemsmöten att hållas
på fabriken så att alla blir medvetna
om innebörden. Då kommer det
också att finnas möjlighet att besluta
om andra åtgärder.

Efter övervägande från
klubbstyrelsens förhandlings-
kommitté har metallklubben
beslutat att inte teckna någon
överenskommelse om övertid
för extra insatser i denna helg,
24-26 september.

Motivet till att vi inte tecknar
någon överenskommelse denna
helg är att övertidsinsatserna
har pågått tre helger i rad samt
att det är plustid denna fredag
den 24/9.

Bedömningen från metall-
klubben är att extrainsatser
med produktionsövertid inte
ska ligga i anslutning till helger
då vi arbetar plustid. Det
kommer att vara behov av
stora övertidsinsatser även
under de kommande veckorna
fram till jul.

Resultatet från medlemsom-
röstningen om Löneavtal 2004 har
tidigare redovisats på hemsidan,
men inte i Trycket. Uppdateringar
med nya nivåer kommer inom kort
på hemsidan.

Röstresultat om löneavtalet


