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Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Övertid istället för plusVAT
Det nya VAT-avtalet innehåller en
möjlighet att om särskilda omständig-
heter råder, kan en inarbetad kläm-
dag omvandlas till arbetsdag. Fredag
efter Trettondagen skulle kunna vara
en sådan.
Metallklubbens uppfattning är att
inget nytt finns i bilden och att
klämfredagen inte kan omvandlas.
Däremot finns alltid möjlighet till
övertid.  Metallklubbens förslag har
varit att arbeta övertid på Tretton-
dagen istället för på klämfredagen.
Fördelen är att få en tredagars
sammanhängande ledighet. En
helgdag ger också bättre ersättning.
Det ger också företaget fördel av
att ha en längre tid för installationer.

Extra betalning
Avtalet för Trettondagen är ett
komplement till det nu gällande
produktionsövertidsavtalet. Det
gäller bara för Trettondagen.
Tekniken är att omvandla betalning
som motsvarar helg-OB ovanpå
tidigare extrabetalning.

Avtalets innehåll:
Omfattning
DO 2, 3, 4 och 5 med tillhörande
stödfunktioner.

Arbetstid
Tvåskiftet:
Förmiddag 06.00 – 14.00
Eftermiddag 14.00 – 22.00

Dagtid (DO 5) 06.48 – 16.00

Betald matrast ingår i arbetstiden.

Betalning
8 timmars fullgjort skift – 13 timmars
betald övertid.
(13 timmar till Tidbank + 13 timmars PPÖ à
137,51 kr/tim., alternativt att ta ut även
timmarna i pengar)

9,2 timmars fullgjort skift - 15 timmars
betald övertid.
(15 timmar till Tidbank + 15 timmars PÖ à
116,12 kr/tim., alternativt att ta ut även
timmarna i pengar)

Obs. Den extra betalningen gäller
endast vid fullgjort helt skift. För
kortare tid gäller faktorn 1,19.

Hantering
Alla stämplar sin närvara som vanligt.
PL fyller ut tiden med 5 resp 5,8
timmar.

Värdering
Avatlets konstruktion och ekonomiska
utbyte är i närheten till tidigare år
“specialavtal”. En förhoppning är att
detta kan ge önskad effekt.

Metallklubben och företaget har träffat ett avtal om övertid för
Trettondagen, 6 januari. Eftersläpet är fortfarande betydande och
motsvarar ca 1dags produktion.  Syftet med det nya avtalet är att skapa
förutsättningar för att ta igen eftersläpet genom en massiv
övertidsinsats på Trettondagen.

Avtal om extra övertids-
betalning på Trettondagen

En sällsam stämning breder ut sig på
fabriken dagen då julklapparna delas ut.
Nyfiket tindrande ögon, leenden som
spricker upp och en känsla av storslagen
familjelycka. Tacksamma tankar sänds till
Volvoledningen. Ett stygn av dålig
samvete infinner sig emellertid när man
plötsligt erinrar sig att de, våra chefer
alltså, sitter där ensamma på sina kontor,
utan att någon, någonsin kommer ihåg
deras behov av uppskattning i form av en
julklapp.
Men se - där har de fel. För
Metallklubben i Umeå skulle aldrig, aldrig
glömma bort dem. Här kommer vår
julklapp och rim (med reson)

Ni tänker:
Hur lätt vore inte livet
om man fick tyst på hela kollektivet
inga protester, inte ett knyst
bara lugn och ro och alldeles tyst.

Vi säger:
Men sådan är inte vår ambition
vi tänker fortsätta ta oss ton.
Med denna förstärkning i ert öra
är det skönsång ni får höra
1700 metallare som på samma gång
stämmer upp i facklig kampsång

God Jul Volvoledningen
önskar

Metallklubben i Umeå

Psst. Julklappen är
en hörapparat,
Det tycks inte som
att ledningen riktigt
verkar höra metallmedlemmarnas alla
goda argument och förslag på hur
slipstenar ska dras och ett  företag
skötas.

Tomteklubben
 är snäll mot alla



Nu på torsdag den 23/12 så är det arbete för de flesta. Från 14.30
skall alla som arbetar ordinarie arbetstid ha Storhelgs-OB. Du måste
koda det själv på kortet så att det blir rätt.

Alla utom fyr- och femskift
Alla arbetstider förutom fyr- och
femskift har ordinarie arbetstid dagen
innan julafton. Det innebär att två- och
treskift arbetar till 24.00. Fyr- och
femskift är lediga för att den tiden
numera ingår i storhelgsavbrottet för
de skiftformer som arbetar helg.

Från 14.30
Storhelg infaller 14.30 då efter-
middagsskiftet normalt börjar. Det
innebär att även dagtidare ska koda
obekväm arbetstid.

Använd kod 45
Storhelg ska kodas med ersättnings-
kod 45. Den skrivs inte in automatiskt,
därför måste du själv säkerställa att
den finns med i tidkortet. Alla
automatkoder för kvälls- och natt OB
som visas i tidinfo ska dessutom
registreras.

För dem som arbetar kvällsskift från
14.30 till 24.00 gäller alltså följande
koder för OB:
OB Kväll kod 42    5,5 tim
OB Natt kod 43    1,5 tim
OB Storhelg kod 45    9,0 tim

Vilken ersättning gäller
23 december?

För den som arbetar dagtid till 16.00
gäller:
OB Storhelg kod 45    1,5 tim

Ersättningen för storhelg är 134,33 kr/
tim, eller 1 208 kr för extra för ett
kvällsskift.

Vid kompledighet
Är man kompledig dessa dagar gäller
i princip samma sak. Om man skulle
ha arbetat em-skift men har tagit
kompledigt 23 december är alltså
koderna som ska fyllas i följande:
kod 56 - 5,5 tim
kod 57 - 1,5 tim
kod 59 - 9 tim
För den som fullgjort dagtid gäller:
kod 59 - 1,5 tim.

En riktigt God Jul
och ett

Gott Nytt År
önskar IF Metall på Volvo

Metallklubben önskar alla medlemmar God jul och Gott Nytt År. Vi hoppas
att ni alla får en bra julledighet .

Se till att de lediga dagarna vid jul, nyår och trettondag blir en tid då ni låter
kroppen vila från arbete och tankar på Volvo. Träna gärna fysiskt, umgås
med familj, vänner och bekanta. Läs en bok, lägg ett pussel, ta en promenad
eller annat som du kanske inte gör varje helg.

Vi vill också med denna lilla hälsning tacka alla för det stöd och den
uppmuntran vi förtroendevalda känner från våra medlemmar.

Inför julledigheten har arbetsplast-
biblioteket laddat upp med med lite
nyheter. Det finns en hylla med
nyinkomna böcker och ljudböcker.
Barnbokskassarna är också utbytta
och nya.
Välkomna att låna!

Jultips:
God mat och varför
inte en god bok?

Nyheter


