26 februari 2010

Trycket
Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Välkommen
tillbaka!
Metallklubben hälsar med detta Trycket alla medlemmar tillbaka till
fabriken och hoppas att det ska bli för en lång tid framöver.
Med detta Trycket försöker klubben informera om något av det som
kan vara intressant för er att veta.

Anställning
Visstid till 30 september
Ni blir anställda på visstid till den
30 september 2009. Lagstiftningen är numera ändrad så att
företaget ensidigt kan bestämma
vilken anställningsform man erbjuder. Tidigare krävdes en överenskommelse med Metallklubben.
Förlängning?
En förlängning efter 30 september
är detsamma som en ny anställning och då ska en ”ny återan-

ställningslista skapas med den
turordning som gäller då.
Anställningsform
Företaget kan förlänga visstidsanställningen upp till 12 månader.
För en förlängning längre än 12
månader krävs en överenskommelse med Metallklubben. Om
det blir aktuellt så återkommer vi i
höst med en tydligare information
om anställnignsformen.

Återanställningsrätt
ytterligare nio månader
Genom denna nya anställning
så har alla intjänat en ny period av återanställningsrätt på nio
månader.
Sjukersättning
De som har sjukersättning ska i
samband med anställningen redovisa detta så att vi tillsammans
med företaget kan klara ut hur var
och en ska hanteras.
Barnlediga
Om man har behov av föräldrapenning hel eller del av dag gäller
samma regler om man är visstidare eller tillsvidareanställd. Du
ska kunna arbeta heltid när du
återgår i arbete. Om du vill ha
föräldrapenning hel eller del av
dag kan företaget välja att inte
bevilja den förrän efter minst två
månaders anställning.
Semester
Som visstidsanställd får ni ingen
förskottssemester. Ni hinner bara
tjäna in någon enstaka semesterdag till årets semester. Det är
ännu inte klart hur semestern ska
hanteras. Semestern kan hanteras på några olika sätt;
• Företaget erbjuder arbete
under semestern. Kanske
inte så troligt då det finns
behov av installationer under semestern.
• Ni blir semesterpermitterade
och får söka annat arbete
under semesterveckan.
• Du själv begär obetald semester. Då blir det ingen
ersättning under semesterveckan

Lön
Parterna är överens att alla får
samma lön som man hade när
man slutade. Här följer en liten
genomgång av detta.
Lönerevision 2009
Samtliga som återanställs behåller lönehöjningen på 834
kr på månadslönen, som man
fick strax innan slutdatum. Det
är en skillnad jämfört med dem
som har en tillsvidareanställning som fått ledig tid istället för
ovanstående löneökning.
Det innebär också att den insättning av lönerevisionsdagar
som ska ske till kompbanken
för alla tillsvidareanställda inte
gäller er visstidare.

Försäkring
I samband med att din anställning upphörde överfördes du
till ett annat gruppavtalsnummer där du själv betalade premien. Nu när du återanställs
kommer du att återföras till
gruppatal 10438 som är gratis
och som du har som medlem i
Metallklubben på Volvo.

Lika lön
men kanske avräkning
Samtliga som återanställs får
alltså samma utgående lön
som när de slutade i september. Däremot är det skillnad
beroende på om man är kvar
på samma avdelning eller
omplacerats till ett annat driftområde.
På samma driftområde
De som placeras på den
avdelning som man var arbetat
på tidigare så erhåller man
samma lön utan avräkning.
Byte driftområde
De som byter arbetsuppgift
och driftområde får samma

Du kommer att få ett brev hem
från Förenade Liv med information om att avtal 10440 upphör.
Efter en tids anställning får du
ett nytt försäkringsbesked utfärdat av Förenade Liv denna
gång postat från Metallklubben.
Samtidigt med detta brev
kommer du att få en samlad
försäkringsinformation
från
Metallklubben om dina andra
försäkringar som du har i och
med att du är metallmedlem.
Du får också information om
de avtalsförsäkringar (AFA)
du har genom din anställning
på Volvo. Här får du också
information och tips om vad
som gäller vid sjukdom eller
olycksfall

utgående lön, men en del av
lönen hamnar på avräkning. Det
gäller steg 5 och 6 i lönetrappan
samt eventuella samordnartillägg.
Om man får en placering till
Montering respektive Logistik från andra driftområden
och hade ”steg sex” med alla
grupptillägg så får man sin utgående lön minskad med 150
respektive 200 kr/mån.

Möte nu på
onsdag!
Alla återanställda kallas
härmed till informationsionsmöte med metallklubben
Vi kommer att ge er en hel
del information, skriva in er
i metallklubben och ni får
chansen att få svar på de
frågor som ni har .

Onsdag 3/3
Aulan UEA
kl. 12.30

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

