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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

2012 - ett
händelserikt år
Ännu ett år har snart passerat. Tittar man i backspegeln i närtid
känns det som ett av de mest turbulenta fackliga åren någonsin.
Om några år har det säkert bleknat och vi kommer ihåg det
som ett år, vilket som helst. Klubbstyrelsen vill passa på och
peka på några händelser av vikt.

Upp…
Vi inledde året med en övertalighet
och ett drygt 100-tal visstidare fick
slutligen lämna sina jobb efter den
förlängning som hade gjorts av viss-
tidsavtalet i slutet av 2011. Av de
ursprungliga visstidarna fick 76 en
ytterligare förlängning och ganska
snart återanställdes ett 40-tal. Idag
har alla dessa en tillsvidareanställning.
Under försommaren anställdes
dessutom ett 100-tal semestervikarier.

…och ner.
Under våren och försommaren såg
allting väldigt ljust ut. En produktions-
ökning var planerad för hösten och en
kraftig ökning av bemanningen blev
alltså aktuell.  Klubben ställde sig
frågande till de optimistiska planerna
eftersom det inte kunde avläsas i
några försäljningstrender.

Under hösten byggdes så ett luftslott.
De 160 inhyrda lärdes upp, produk-
tionstakterna skruvades upp men
försäljningen uteblev. Ju längre hösten
led desto dystrare blev prognoserna.
Lernias personal avvecklades i två
omgångar och produktions-
programmet skruvades ner på nytt.

Framtiden då?
I dagsläget består osäkerheten om hur
försäljningen kommer att utvecklas.
De senaste veckorna har det sett
något ljusare ut och i januari öppnas
orderböckerna för den nya lastbilen
för fullt.  Det finns många olika
bedömningar om hur konjunkturen
kommer att utvecklas. Fackliga
ekonomer tror på en ekonomiskt
stabilare avslutning nästa år än hur
det ser ut just nu.

Bemanningsfrågan
Företaget beslutade i maj att
bemanningsökningen skulle ske med
inhyrning och inte med visstids-
anställning. Beslutet innebar att VAT-
avtalet sades upp, något som företaget
visste skulle ske med tanke på de
senaste 10 årens diskussioner i
frågan. För att försäkra sig om att
åtgärden verkligen var förankrad
genomförde klubbstyrelsen en
medlemsomröstning. Den bekräftade
med stor majoritet en uppsägning av
VAT-avtalet.

Arbetstidsfrågan
Förhandlingarna om nya arbetstider
har upptagit större delen av hösten.
Arbetstidsförläggning ger alltid
upphov till många olika synpunkter
och stor energi. Förhandlingarna var
komplicerade och medlemsopinionen
har hela tiden varit stark, men också
delad.
När förhandlingarna avslutades var
det absolut nödvändigt med en med-
lemsomröstning. Omröstningen gav
ett tydligt utfall, men visade också på
en stor minoritet som hade en annan
åsikt och som måste respekteras.

Löner och avtal
Löneförhandlingarna gav en
löneökning mellan 850 – 950 kr/mån
och det får nog anses acceptabelt. De
övertidsavtal som tecknats under året
har också innehållit lite extra.
Bonusen för första halvåret blev 1,9
%, alltså lägre än förra året. Bonus
för andra halvåret är ännu inte klar.

Medlemsluncher
Metallklubben beslutade i början av
året att genomföra Medlemsluncher.
Ambitionen var att varje medlem
skulle få facklig information och
diskussion under en lunch som
klubben anordnade. Många medlem-
mar har deltagit, men inte alla. Det
hanns helt enkelt inte med.



Medlemsluncherna kommer att
fortsätta under 2013 till dess vi är
färdiga med hela fabriken.

Ny hytt – ny lastbil
Att vi varit delaktiga i att ta fram en
ny lastbil är ingen renodlad facklig
fråga, även om klubben deltagit i
projektform. Men det finns anledning
att känna en stolthet över att klubbens
medlemmar är så viktiga kuggar i
arbetet, både under projektfasen, un-

En riktigt God Jul
och ett

Gott Nytt År
önskar klubbstyrelsen

IF Metall på Volvo

der förproduktionen och också nu när
vi går in i serieproduktion.
Projektet har tidvis varit skakigt och
tidspressat. Stora  insatser har gjorts
för att det ska bli så bra som möjligt.
Vår närmaste framtid beror till stor
del på hur den nya lastbilen tas emot
av kunderna.

God Jul och Gott Nytt År
Klubbstyrelsen önskar med denna
tillbakablick alla medlemmar en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År.

Område: DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 Mat UH Övr Tot

Antal JA: 55 84 207 164 164 20 694
Antal NEJ: 11 92 54 6 31 21 215
Ogiltiga: 1 1 2 1 2 0 7
Röstande: 67 177 263 171 197 41 916

Antal JA: 45 14 18 53 45 11 186
Antal NEJ: 18 5 0 0 10 2 35
Ogiltiga: 1 0 0 0 2 7 0 10
Röstande: 64 0 19 18 55 62 13 231

Resultatet av omröstningen

Resultat av vita (beslutande) valsedlar:
Valdeltagande var 82 %. Andelen JA-röster var 75,8 % och NEJ-röster 23,5 %. Ogiltiga 0,7%

Även om utfallet av omröstningen är känt vid det här laget, kommer
här en detaljerad sammanställning. Röstsedlar och röstnings-
protokoll  finns på klubbexpen om någon vill kontrollera det hela.

Resultat av rosa (rådgivande) valsedlar:
Valdeltagande var 48 %. Andelen JA-röster var 80,5 % och NEJ-röster 15,2 %. Ogiltiga 4,3 %

4-skiftare!
4-skiftets arbetstider ligger tätt mot
julafton. Tänk på att koda
storhelgsOB efter 14.30 på söndag.
Det gäller även vid kompledighet.

Låna med lite julläsning
från

arbetsplatsbiblioteket!


