16 december 2009

Trycket
Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken
Förhandlingarna
om återanställning

F

örhandlingarna om återanställningar har
påbörjats. Företagets behov är drygt 30
till produktion och ca 20 till Underhåll. Den
omdelbara anledningen är att säkerställa de
volymer som ska produceras under första
kvartalet. Om det blir ytterligare anställningar
för den planerade produktionsuppgången
längre fram i vår, är för tidigt att säga.

F

örhandlingarna sker enligt turordningsreglerna i LAS. Det innebär att
återanställning till produktion sker i omvänd
turordning i 602-listan, oavsett var man
tidigare har arbetat.

Å

teranställning till Underhåll sker också
enligt LAS med utgångspunkt från
turordning i samma 602-lista, och med kravet
på tillräcklig kompetens för det arbete som
erbjuds. Samma krav och regler som vid den
tidigare återanställningen av elektriker gäller.

D

et finns många detaljer i förhandlingarna
som ännu inte är lösta. Klubben har
krävt att företaget ser positivt till att erbjuda
återgång för dem som omplacerats, om det
finns behov på den gamla arbetplatsen.
Företagets invänding är att det inte blir aktuellt
om det kräver många dubbla upplärningar.

B

åda parter är angelägna om att börja
verkställa återanställningarna snarast,
åtminstone i de delar där det inte finns några
meningsskiljaktigheter. Där det finns, får de
lösas på vägen. Förhandlingarna fortsätter
under veckan.

Arbete vid fabriken de
kommande veckorna
Parterna kommit överens om hur
produktionen kommer att se ut de
närmaste veckorna. Det styrs dels
av att fabrikerna i Tuve och Gent
kommer att stänga sin produktion
och dels av en tillämpning av vårt
krisavtal.
Obalans inom produktionen
Vi har stor obalans mellan olika
produktionsavsnitt. Presshall och
CKD har höga volymer och hårt
tryck pga av leveranser till Brasilien,
m.fl.fabriker. Teknik/Underhåll är
också pressade av projektarbetena.
Monteringen å andra sidan har lite
att göra eftersom Tuve stänger igen
i flera veckor.

Vecka 52.
DO 2-4 med serviceavd, UH:
Måndag: Produktion
Tisdag: Produktion.
Onsdag: Stoppdag (kod 27) med
undantag. Undantag för Presshall,
CKD, samt UH. Stoppdagen på
onsdag kan genomföras om det finns
en trend till att ta igen eftersläpet.
Företaget kan med kort varsel återta
stoppdagen om leverensläget är
kritiskt. Regler för detta finns i
krisavtalet.
Montering/ Logistik
Ingen produktion under vecka 52.
Måndag: Frivillig stoppdag (kod 27)
Tisdag: Lönerevision (kod 70)
Onsdag: Stoppdag (kod 27)

God Jul och ett
Gott Nytt År

Vecka 1
DO 2-4 med serviceavd, UH:
Måndag: Stoppdag (kod 27)
Undantag för Presshall, CKD, samt
delar av Underhåll.
Tisdag: Lönerevisionsdag (kod 70)
Undantag för Presshall och CKD,
samt delar av Underhåll.
Torsdag: Uppstart och Produktion
(kan ev. bli frivillig stoppdag för
vissa grupper)
Fredag: Produktion
Montering/Logistik
Ingen produktion under vecka 1
Måndag: Lönerevision (kod 70)
Tisdag: Stoppdag (kod 27)
Torsdag: Frivillig stoppdag (kod 27)
Fredag: Frivillig stoppdag. (kod 27)
Plustid?
Från vecka 2 kommer plustid att börja
köras.Parallellt med plustiden sker
också återanställningar. Från klubbens
sida har vi varit tydliga med att då
stängs också dörren för vidare stoppeller lönerevisionsdagar.
Kommentar
Överenskommelsen har gjorts utifrån
de förutsättningar som råder. Klubben
tillåter ingen mer åtskillnad mellan olika
driftområden vid utlägg av stoppdagar. När montering/logistik stänger,
men inte övriga fabriken gäller frivillighet. Men man måste då vara medveten om att det kan bli fler dagar än
vad avtalet föreskriver.
Samma resonemang som vid stoppdagar ligger till grund för att montering
kan ha en lönerevisionsdag v. 52.
Överenkommelsen har varit möjlig
eftersom klubben bedömmer att det
också finns intresse av ledighet under
Se schema sid 2
den här perioden.
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