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Trycket
Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Julklappstipset
Hårda paket innehåller inte sällan en god
bok för läsning under julledigheten. Trycket
tipsar här på en bok ur höstens utgivning.
Julklappstipset går speciellt till alla de som
tänker köpa en julklapp till platschefen. I
boken figurerar nämligen “den nuvarande
chefen på Volvo
Lastvagnar i Umeå”.
Boken är skriven av
norrmannen Erland Loe
och heter kort och gott
“Volvo Lastvagnar”.
Det är en humoristisk
och skruvad berättelse
om en man som heter Andreas Doppler,
hans son Gregus och älgkalven Bongo.
Men alltmer träder 92-åriga Maj-Britt in i
handlingen. Hon lever fjärran från ett ordinärt
Svenssonsliv långt in i den Värmländska
skogen där hon för övrigt ligger i fejd med
sin granne och fiende von Borring, hängiven scout och ornitolog. Hur kommer då
Volvo Lastvagnar in i bilden? Det står en
Globetrotter i en lada på Maj-Britts gård.
Den blir utgångspunkten för en resa som
slutar i Umeå där läsaren också får träffa
den “nuvarande platschefen”. (Inte så att
denne spelar någon stor roll för handlingen,
men väl är med i dramats upplösning).
Här följer ett litet utdrag ur boken:
“Det är i sanning en diabolisk och
avancerad tankekedja som ligger till
grund för Maj-Britts beslut att ge den
nuvarande chefen för Volvo Lastvagnar
i Umeå en dyr och läcker tårta. Hon
föreställer sig att han först kommer att
bli glad, men efter ett tag kommer han
att fråga sig vad som är orsaken till att
han har fått den.”
Bara för att få veta vad denna djävulska
tanke är och vilka konsekvenser tårtan får
borde vara värd en stunds avkoppling
mellan bokpärmarna.

Produktionsrekord
- men vem ska sätta det?
Försäljningen av lastbilar slår alla rekord. Volvos orderböcker fylls på. I takt
med detta ökar pressen på produktionssystemet. Fler hytter ska tillverkas
varje vecka. I detta jättelika maskineri måste alla delar kugga rätt. Inte minst
gäller det förutsättningarna för IF Metalls medlemmar.
Vi ska naturligtvis glädjas åt att kurvorna pekar uppåt istället för nedåt.
Men glädjen får inte övergå i fnatt.
Klubbstyrelsen hyser oro inför situationen under våren, för att inte tala om
hösten.
Klubbstyrelsen är inte helt övertygade
om att alla förutsättningar finns på
plats för att uppfylla de krav som ställs
på oss. Av den anledningen har klubbstyrelsen begärt en speciellt möte med
produktionschefen. Det mötet avslutar
det fackliga året 2006. Men mötet
kommer också att utgöra inledningen
av 2007.

Rätt bemannade?

utan att mötena ses som en viktig
förutsättning för att klara alla de
krav som ställs.

Allt stöd till
produktionspersonalen
När produktionstakten går upp till
nivåer vi aldrig tidigare varit i närheten
av måste alla resurser vid sidan av
produktion vara helt koncentrerade på
att underlätta och hjälpa till. Ingen
uppgift kan vara viktigare.
Klubben kräver garantier för att
alla stödfunktioner prioriterar
produktionsstöd före alla andra
uppgifter och projekt.

Utveckling viktigare än någonsin

Vår erfarenhet är att låg bemanning
är den vanligaste orsaken till störningar när produktionsvolymerna
stiger. Finns det inga marginaler är
störningskänsligheten extra stor.

Produktionsuppgången får inte bli ett
argument för att utveckling ska stanna
upp. Enligt lönesystemsavtalet ska alla
ha en utvecklingsplan att arbeta efter.

Klubbstyrelsen tänker inte acceptera
att arbetsbelastningen under 2007 ska
bli ännu hårdare genom att konstant
övertid ersätter plustid.

Klubben kräver att utfästelser om
rotation, kompetensutveckling,
förbättrad ergonomi och andra
viktiga frågor för IF Metalls
medlemmar fullföljs.

Klubben kräver garantier för att
bemanningen är tillräcklig så att
vi kan klara volymerna 2007.

Möten och reflexion
Att minska driftstopp är ett sätt att öka
produktionen. Men det är skillnader
mellan stopp och stopp.
Klubben kräver garantier för att
gruppmöten inte ses som stopptid

Kort och Blandat

Övervintring måleriet

Visstidare

KanBan

Företaget har begärt att metallklubben
ska gå med på att utöka antalet
visstidare från 115 till 150. Metallklubben har istället föreslagit att samtliga visstidare som idag är inne på
företaget ska erbjudas fast anställning,
och att vi istället ska förlänga det
nuvarande avtalet med 115 visstidare
till att gälla hela 2007. Fortsättning
följer....

TRYCKET har tidigare skrivit om ett
prov på monteringen som kallas KanBan. Erfarenheterna har hitintills inte
varit så positiva. Metallklubben har
begärt att företaget ska redovisa de
effekter som försöket haft.

Metallklubben har begärt att företaget
ska “övervintra” den personal som
idag är på måleriet men som blir
övertalig i samband med att nya
täcklacken kör igång för fullt.
Övervintringen handlar om att vänta
in effekten av det nya plastmåleriet.
Klubben anser att en omflyttningskarusell för den personal som berörs
inte för något gott med sig. Frågan
är inte på något sätt löst.

OB-VAT

Översyn av VAT-avtalet

Företaget har utan förhandling flyttat
OB-VAT från månadslön till månadsOB. En effekt av detta är att ersättning för övertid och skiftformstillägg
har sjunkit något. Metallklubben har
lagt ett tolkningsföreträde som innebär att företaget måste backa tillbaka
och återställa de tidigare villkoren.
Därefter kan förhandling ske i själva
sakfrågan.

Två träffar har hållits med företaget
kring en översyn av VAT-avtalet.
Anledningen till detta är det uppdrag
som klubbmötet gav till klubbstyrelsen
för att göra något som kan mildra
plustidseffekten. Ett antal olika
uppslag finns med i diskussionen.
Tidplanen är att arbeta fram ett
förslag under januari som sedan kan
diskuteras i organisationen.

från förhandlingsbordet

Extra ersättning för arbete
mellan jul och nyår
Parterna har enats om att den övertid
som sker på de inarbetade dagarna
mellan jul och nyår ska betalas med
PPÖ för arbetsfri dag samt 1 timme
till komp alt. 100 kr extra för varje
övertidstimme.

Höjning av
A-kasseavgiften

Årsarbetstiden 2007
Årsarbetstiden för 2007 är förhandlad
och klar. Inarbetade dagar och
semesterna är fastlagd. Exakt hur det
kommer att se ut för varje skift
kommer att redovisas på Metallklubbens hemsida under januari. Där
kommer det också att finnas en
sammanställning om hur utjämning av
skiftens årsarbetstider kommer att
ske.

Beslutet på IF Metalls extra kongress
blev att avgiften till A-kassan höjs med
246 kr/mån. Det motsvarar exakt
kostnaden för det politiska beslutet som
den borgerliga regeringen drivit fram.
Den tidigare procentavgiften ligger
oförändrat kvar på 1,7 %. Hela
effekten av regeringens förslag läggs
ut som ett krontalspåslag. Det innebär
också att både lägsta avgift och taket
höjs med 246 kr.

En riktigt

Inarbetade dagar 2007:

God Jul
och ett

Gott Nytt År

Måndag 30 april
Fredag 18 maj
Torsdag 7 juni
Fredag 8 juni
Torsdag 27 december
Fredag 28 december
Semesterstängning veckorna 29 – 32

önskar Klubbstyrelsen
Den senaste informationen hittar Du på metallklubbens hemsida:

www.volvoklubben.se

