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Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Företaget har idag meddelat att de har för avsikt att behålla 76 visstidare fram till 19 augusti. 
Tidpunkten och anställningsformen är fastställt vid en tidigare förhandling, då också parterna 
var överens om att följa turordningen för de 62 som har företrädesrätt till återanställning.  

Beslutet  är också ett bekräftelse på den ståndpunkt som Metallklubben hela tiden redovi-
sat - det krävs en ökad bemanning och drifttid för att klara de produktionsåtaganden som 
vi har.

Metallklubben gör dock bedömningen att med de nya förutsättningarna borde Kaross och 
Måleri ställas för en ännu högre kapacitet och därmed högre bemanning än vad som nu blir 
fallet. På den punkten har företaget sagt nej.

76 visstidare kvar

Under flera veckors tid har 
förhandlingarna om bemanning 
efter den sista februari pågått 
mellan parterna.  

Från metallklubbens sida har vi 
påvisat att vi inte har tillräcklig 
drifttid och bemanning att pro-
ducera volymerna som företaget 
planerar för.   Verkligheten har 
också visat att vår bedömning 
av kapaciteten varit korrekt. Det 
innebär att 76 visstidare nu får 
ett erbjudande att fortsätta sin 
visstidsanställning.

Turordning
Den turordningslista som finns 
för återanställning består av 
62 namn. Listan innehåller de 
visstidsanställda som arbetat på 
Volvo mer än 12 månader under 
de senaste tre åren. De som får 
en fortsatt visstidsanställning 
tas i turordning från den listan.

Ytterligare 14
För övriga finns det ingen åter-
anställningsrätt enligt LAS. 
Klubben har begärt att samma 
princip som LAS-turordningen 
borde gälla för dessa. Före-
taget följer den ordningen för 9 
personer, men väljer att göra 5 
“avsteg” från anställningstiden.

För få…..
Trots att företaget beslutat sig 
för att behålla dessa visstidare 
så gör Metallklubben bedömn-
ing att vi fortfarande kommer 

 att sakna kapacitet att köra den 
produktionsvolym som finns 
i planerna. Klubben förslag 
har varit att ta skapa en större 
överkapcitet, åtminstone för en 
tid framåt tills dess att vi nått ett 
stabilt läge i prduktionen.

….och för sent!
Metallklubben är kritisk till det 
sätt som företaget hanterat situ-
ationen. Det är inte acceptabelt 
att 200 visstidsanställda ska 
gå i ovisshet om en eventuell 
fortsättning av anställningen till  
de sista dagarna innan de ska 
gå hem. 
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