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Om varslet
intet nytt

Förhandlingen förra torsdagen gav inget nytt i de pågående
varselförhandlingarna. En del andra punkter berördes.

Driftinskränkning
Som ett nödvändigt första steg i
varselförhandlingarna har Metall-
klubben begärt att få en redovisning
av den tänkta organisationen och
bemanningen. Först efter en sådan
redovisning kan förhandlingar om
uppsägningar ske. Företaget har ännu
int efått fram någon bild av vare sig
organistion eller bemanning.

En näraliggande fråga är den annon-
serade uppsägningen av skift inom
olika driftområden. Inte heller på den
punkten hade företaget några klara
besked.

Utbildningsstöd
Klubben hade begärt en redovisning
av företagets ansökan ur EUs sociala
fond. Företaget har sökt ca 1,6
miljoner ur fonden som i första hand
ska användas för projektutbildning,

Klubben fråga handlar om varför inte
Volvo har samma stora anslag som
Scania när det gäller att söka
utbildningspengar. Scania (eller rättare
sagt de länstyrelser där Scania har
sina fabriker) har sökt sammanlagt 125
miljoner. Hyttfabriken i Oskarshamn
har en ansökan på 40 miljoner, att
jämföras med våra 1,6 miljoner.

Löner 2009
Parterna fastställde OB-ersättningar,
OB-vat, övertidsersättningar samt
beredskapsersättningar som ska gälla
från 1 april 2009. Samtliga ersätt-
ningar räknas upp 3,3 %.

Från 1 april ska också nya löner börja
gälla. Vårt nuvarande lokala
tvåårsavtal löper ut och det tredje året
i det centrala avtalet ska förhandlas
lokalt. Det centrala avtalet föreskriver
en lönepott på 2,8 % och en löne-
översyn på 0,7 %.

Klubben begärde förhandlingstider för
detta.

Övriga frågor
√ Klubben informerade om att
det blir A-kasseinformation för
samtliga uppsagda 9 mars.

√ Klubben kräver att rutinerna
för arbetsgivarintyg till de uppsagda
fungerar klanderfritt. A-kassee-
rsättningen hänger på detta

√ Klubben förväntar sig att
företaget genomför någon form av
avslutningsaktivitet med de uppsagda
och att det också måste få kosta ett
fika, en lunch eller liknande.

Anmälan Dig på
Arbetsförmedlingen
Samtliga medlemmar som är
uppsagda till början av april
uppmanas att besöka Arbets-
förmedlingen på Volvo och
göra en inskrivning.
Den regel som gäller vid arbets-
löshet är att man ska anmäla sig
på AF den första arbetslösa dagen.

Idéen med att förlägga AF till Volvo
är att förbättra servicen och under-
lätta för den enskilde.

Genom att göra en inskrivning på
arbertsförmedlingen i förtid på
Volvo behöver man inte stå och köa
på Arbetsförmedlingens kontor på
Nygatan den första arbetslösa
dagen.

Fortfarande är det många som inte
har gjort sin inskrivning. Ta en tid
och gör det så fort som möjligt.



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

Klubbstyrelsen vill att fler
Volvoklubbar reagerar

Denna vecka träffas representanter från AB Volvos samtliga koncern-
klubbar. Klubbstyrelsen har skrivit en motion till mötet och vill att
Volvoklubbarna tillsammans ska rikta en skarp kritik mot företagets
sätt att hantera krisen. Här kommer den i en något förkortat version.

Måndag 16 februari genomförde IF Metallklubben sitt nomineringsmöte.
Det blev inga övernomineringar vilket innebär att det inte heller blir några
val på golvet utan alla val kommer att kunna genomföras på årsmötet.

Till ordförande på två år nominerades William Frank. (omval)

Till ordinarie ledamöter i klubbstyrelsen på två år nominerades Jan-Olov
Carlsson, Gunnar Pettersson, Åsa Dahlsten och Carola Andersson
(samtliga omval)

Till ersättare i klubbstyrelsen på ett år nominerades Edit Norberg, Tommy
Holmgren, Torbjörn Lindgren och Roland Hörnberg (samtliga omval).

Rapport från klubbens nomineringsmöte

Utdrag ur motionen.......Med några
månaders perspektiv på krisen inom
bilindustrin är det uppenbart att före-
tagen hanterar situationen på olika sätt.
I en sådan jämförelse tvingas vi konsta-
tera att Volvo kommer ut med mest
negativt.

Medan Scania i det längsta und-
viker att varsla och söker stora belopp
ur EUs sociala fond, skyndar Volvo att
lägga stora varsel på fabrikerna i Sverige
och söker småpengar ur samma fond.

Medan Scania ger en förlängd
återanställningsrätt till18 månader för de

visstidsanställda, avvisar Volvo samma
krav för tillsvidareanställda med 10 års
anställning och mer.

Medan Scaniachefen är ute i
media och deklarerar att företagen har ett
stort ansvar för sina anställda i kristider,
sitter Volvocheferna och räknar på hur
stora varsel man ska lägga i varsel-
omgång två och tre.

Volvos koncernklubbar är besvikna och
bestörta över företagets agerande.

Företaget har inte haft någon
dialog eller samtal med de fackliga orga-

nisationerna om hur vi skulle kunna
parera nedgången.......

Företaget har inte velat med-
verka till åtgärder som hade kunnat
begränsa antalet varslade och uppsagda.
.......

Brist på pengar har varit ett
ständigt argument från ledningens sida
trots att de två första kvartalen 2008 var
de bästa någonsin i Volvokoncernens
historia. Bristen på pengar visade sig
emellertid inte vara värre än att
aktieägarna föreslås få en utdelning på 4
miljarder kronor 2009.

Detta kan inte vara en slump eller
enskilda misstag och felbedömningar.
Från att ha varit ett företag som gjort sig
känt för att vilja satsa på sina anställda
tycks Volvos ledning nu ha bytt strategi

Vi föreslår därför att koncernklubbarna
gemensamt uttalar en stark kritik mot
AB Volvos sätt att hantera denna kris.

Information om
försäkringar

Metallklubben genomför in-
formation om försäkringar till
alla som är uppsagda. Informa-
tionen påbörjas denna vecka
på monteringen.

Syftet med informationen är att gå
genom medlemmarnas försäkrings-
behov när man blir uppsagd. Hur ser
försäkringarna ut idag och vad ska
man tänka på?
Informationen genomförs med så
kallade ”medlemskvartar”.

Plats:
Konferensrum gruppstyrelse
montering
Ansvariga för informationen på
monteringen är Johan Berg och
Peter Lindberg

Arbetsplatsbiblioteket har varit igång i dygt ett år. Verksamheten
har fungerat bra. Några böcker och bokkassar har varit på drift
lite för länge. Titta i skåp och bokhyllor om de finns hos dig.

Efterlyses: 2 barnbokskassar

Arbetsplatsbiblioteket är helt själv-
betjänat.  Verksamheten bygger på
att man respekterar och tar ansvar
för biblioteket. Och det har fungerat
bra, mycket bra.

Glöm inte att lämna tillbaka
Det är lätt hänt attt man glömmer
lämna tillbaka en bok, en ljudbok
eller en barnbokskasse.
Du som har lånat böcker någon
gång, fundera om verkligen alla
böcker som är lästa har lämnats
tillbaka.
Just nu är också två barnboks-
kassar borta sedan länge. Det är
kassarna med nummer 12 och 16.

Tillsammans med stark röst!


