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Hur är det med
arbetstiderna på skiften?Ännu en omtanke

Nedstängning av Internet på
segmentsdatorerna på

Monteringen är nu genomförd.

IF Metallklubben har protesterat,
argumenterat, vädjat och tagit fram

alternativa lösningar om att placera
surfdatorer bredvid produktions-
datorerna. Men icke...

Inga argument har funnit nåd inför
företaget som har fattat beslut likt

en enväldig domare.

Domslutet lyder: Metallarbetare på
Volvo Lastvagnars montering är

hänvisade till speciella surfdatorer
som är placerade en bra bit bort från
arbetsplatsen och därmed i praktiken
otillgängliga. Dessutom krävs en
omständig inloggning.

Gäller det här för alla? frågade
försvarsadvokaten försynt.

Nej, inte då, endast
produktionspersonal, svarade

domaren rättframt och rättrådigt.

Dessutom gör vi det för Er skull.
Vi vill inte att Ni ska behöva

stressa för att surfa på nätet,
pläderade domaren och åklagaren i
mun på varandra.. Förresten, hur ser
det ut om besökare kommer hit och ser
arbetare hänger som klasar framför
datorerna?

Och medan de dömda försökte
lista ut om de hamnat i en saga

eller på medeltiden klev domaren och
dennes följe vidare för att se om det
fanns mer av onyttigheter som
arbetare snarast borde befrias från.

Det finns en utbredd uppfattning att tvåskiftet är den jobbigaste
skiftformen. Metallklubben vill därför undersöka intresset till förändringar
av arbetstiden på för- och eftermiddagsskiften.

Kan vi korta arbetstiderna?
Vi har vid tidigare tillfällen förhandlat
med företaget om kortare arbetstid på
tvåskiftet, men företaget har varje
gång meddelat att de inte kommer att
förhandla om kortare arbetstid för
tvåskift, t.ex. 6-timmars arbetsdag.
Metallklubbens bedömning är att vi  i
dagsläget inte kommer att lyckas
förhandla fram kortare arbetstid för
tvåskiftarna.

Kan vi ändra arbetstiden?
Det går att justera och ändra arbets-
tiden mellan förmiddag och efter-
middag, Start och stopptider för
skiften går också att ändra. Förutsätt-
ning för detta är givetvis att parterna
kan enas om en sådan förändring.

Börja sju istället för sex?
En möjlig förändring är att börja sju
(06:48) istället för sex (05:48). På

femskiftet genomförde vi den flytten
av starttiden på FM-skiftet för flera
år sedan med ett positivt resultat. De
flesta på presshallen tycker att det var
en bra förändring.
Om man börjar senare på morgonen
finns flera alternativ till lösning. Tiden
för start och stopp kan förskjutas på
lite olika sätt. Till exempel kan man
kombinera en kortare förlängning av
natten med ett något längre FM-skift
på fredagen.

Ska vi jobba med frågan?
Frågan är: Finns det ett intresse att
klubben aktivt ska jobba med frågan.
Ska klubben försöka förhandla fram
förändrade arbetstider på skiften.
Diskutera frågan på hemsidan genom
att skriva kommentarer och delta i
enkäten. Diskutera frågan på grupp-
möten och för fram synpunkterna till
gruppstyrelsen.

Bonus
Det blev en liten bonuspeng även un-
der andra halvåret 2007. På februari-
lönen betalas slanten ut som tycks bli
mellan tusen och tvåtusen kronor.

Ungdomar sökes
Metallklubbens ungdomskommitté
inbjuder fler att delta i verksamheten:
“Välkommen till oss om du är under
trettio och gillar fackliga frågor
Ungdomskommittén brukar träffas

Kort och Blandat
och prata om diverse fackliga frågor,
annordna en och annan undersökning
och vi håller även i den årliga bränn-
bollsturneringen. Vi har även ordnat
med en utbildning i Tärnaby för ung-
domar tidigare. Vi ser gärna fram emot
nya ideér och förslag om hur vi ska få
ungdomar mer engagerad i facket.”
Anmäl intresse till Carina seg 3A, eller
Oskar seg 7A. Det går också anmäla
sig via gruppstyrelsen eller  Metallexp.
på UA.



  Den senaste informationen hittar Du på metallklubbens hemsida:  www.volvoklubben.se

Minustid
vecka 6 och 7
Företaget har varslat om minustid
för vecka 6 och 7. Detta är tredje
och fjärde veckan i den andra av
de fyra minusperioder som vi ska
vara ledig. Det återstår sedan 8
veckor minustid före semestern.

Följande arbetstider gäller vecka 6
och 7.
Dagtid
Fredag ledig

Tvåskift
EM-skiftet slutar 22.00 på torsdag.
FMm-skiftet ledigt på fredag.
(På monteringen ändras tiderna för
EM-skiftets raster på torsdag.
Matrast mellan 17.00 - 17.50 och
fika 20.00 - 20.24.)

Treskift
FM-skiftet ledigt på fredag.
EM-skiftet slutar 24.00 på torsdag
som vanligt.
Nattskiftet är ledigt natten mot
fredag.

Femveckorsschema
FM-skiftet: Ledig fredag
Natt-skiftet:ledig natten mot fredag
EM-skiftet: Slutar 22.00 på torsdag

Ständig FM
Fredag ledig. Torsdag förlängd till
15.06.

Ständig EM
Mån - ons är arbetstiden 14.30 -
24.00
Tordag 14.30 – 21.24.

Mer information
Information om hur VAT-banken står
finns på hemsidan. Klicka på “arbets-
tider” till vänster. Där finns: “Aktuellt
saldo för VAT.”
Hela VAT-avtalet finns att läsa på
“Avtal och löner” och sedan på
“lokala avtal.”

Kallelse till nomineringsmöte
Det är på metallklubbens nomineringsmöte som man ska lägga förslag
på namn som man vill ska sitta i klubbstyrelsen och andra fackliga
uppdrag. Finns det fler föreslagna än antalet platser sker val ute på
fabriken. Vissa poster väljs också på årsmötet som hålls i slutet av
februari.

På nomineringsmötet redovisar valberedningen sina
förslag till olika poster i klubbstyrelsen. Om man
inte är nöjd med valberedningens förslag kan man
lägga sina egna namnförslag. Kom på mötet och
föreslå dina representanter.

De punkter som kommer upp på mötet är:
- Nomineringar
- Aktuell förhandlingsinformation
- Konsekvenser av Gentinvesteringen
- Skrivelser
Närvaron på mötet är på betald tid. Begär ledigt
hos din PL. Om du deltar på mötet utanför arbetstid
så har du rätt till övertidsersättning.

Tisdag 29 januari kl 1400, Matsal UA

Bakgrund
För att utjämna obalans i årsarbetstid
mellan skiftlagen, t.ex. skift A och B
på tvåskift, har ATK-tid fördelats två
gånger per år. Tiden kommer från en
gemensam ATK-bank där var och en
bidrar med 0,1 tim/vecka.

En utbetalning 2007
För 2007 blev det ingen tid för första
halvåret eftersom en ny teknik för
utjämning skulle införas. Det har blivit
något fördröjt men är nu klart. Den
nyss gjorda insättningen är därför för
hela 2007.
 Enklare hantering 2008
Den nya hanteringen av ATK-tid för
utjämning kommer från 1/1 2008 att
läggas in på det dagliga intjänandet
av ATK. Istället för att kompenseras
i efterhand sker det “on-line”. Tiden
är beräknad utifrån överenskom-
melsen om årsarbetstid för 2008 och
den tar hänsyn till hur helgdagar
infaller, inarbetade dagar,osv.

På senaste lönebeskedet fanns det en rad där det stod: “Insättning
ATK w 0701 - 0752”. Det var utjämning av årsarbetstiden mellan skiften
för hela 2007.

Utjämning av
årsarbetstiden


