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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Sista rast
Ursprungligen kommer de 18 
minuterna från att sista rast förs-
vinner när arbetsdagen slutar vid 
lunch på fredag. Så var det i de 
tidigare arbetstiderna och så kom-
mer det att fortsätta vara. Klubben 
menar därför att samma villkor då 
ska gälla. 

Dessutom har samma arbet-
stidsförkortning införts på alla 
dagtidare oavsett förläggning av 
arbetstiderna.

Insättning i Tidbank upphör
Företaget kommer att ta bort denna 
insättning i Tidbank från 1 januari 
för de dagtidare som tidigare ingick 

Klubben går till 
central förhandling

i VAT-avtalet.  För dagtidsarbetare 
utanför VAT-området, t.ex. inom 
Underhåll upphör kompensationen 
tidigast från 20 februari.

Central förhandling
Eftersom parterna inte kan komma 
överens lokalt blir det central 
förhandling. IF Metallklubben 
kräver ett skadestånd av företaget 
för deras brott mot ett lokalt kollek-
tivavtal.

Tar tid
Processen med central förhandling 
tar alltid en viss tid. Tidigast om 
några månader vet vi om det är 
klubben eller företaget som har 
rätt i tolkningen av vad som ska 
gälla. Arbetstidsavtalet löper på 
oförändrat. Om klubbens tolkning 
är den rätta kommer insättningen 
i Tidbank att öka med 18 min/
vecka.

Andra skiftformer
Även på treskiftet har parterna 
olika syn på villkoren och därmed 
vilken insättning som ska ske i 
Tidbank. Den frågan kommer att 
behandlas samtidigt.

En av tvistefrågorna i förhandlingen om de nya arbetstiderna 
var den lokala arbetstidsförkortningen på 18 minuter i veckan 
som funnits på dagtid. 

IF Metallklubben hävdar att det är ett kollektivavtalsbrott att 
ta bort den kompensation som funnits för detta i Tidbanken. 
Klubben går till central förhandling i frågan. 

Avslut av 
mertids-

bank
I samband med att VAT-
avtalet gick i graven så 
ska också den individuella 
mertidsbanken avslutas.

De som har minus i banken får 
tiden avskriven. De som har 
plus i mertidsbanken ska ha 
ersättning för timmarna 

Timmar till Kompbank
Samtliga timmar ska överföras 
till Tidbanken. Planen var att 
detta skulle vara genomfört 
i slutet av förra året, men 
företaget har behov av att alla 
tidkort är attesterade i Tidinfo 
innan timmarna förs över.

Överföringen är planerad att 
vara genomförd under januari 
månad.

Övertidsersättning
De som har plustimmar ska 
dessutom ha övertidsersätt-
ning för dessa timmar. Avtalet 
reglerar vilken ersättning som 
ska betalas ut. För varje plus-
timme ska 104,69 kr betalas 
till dagtidare. För skiftare ska 
122,23 kr betalas för varje 
plustimme.



Inte alla arbetstider
Företaget har inte sagt upp alla 
förekommande arbetstider. Upp-
sägningen handlar i första hand 
om att ”komma åt” de 18 minuterna 
i lokal arbetstidsförkortning på 
dagtid. För att göra detta måste 
man säga upp avtalen för att kunna 
minska insättning i Tidbank. (se 
artikeln på framsidan).

Även förändringar
Men företaget har meddelat att 
man också är ute efter att förän-

Företaget säger 
upp arbetstider!

20 december överlämnade företaget en uppsägning av ett 
antal arbetstidsavtal. Uppsägningstiden är två månader. Un-
der tiden kommer parterna att sätta sig i överläggningar om 
eventuella justeringar av arbetstiderna med anledningen av 
det nya avtalet som träffades före årsskiftet.

dra en del arbetstider. Respektive 
chef har fått ett uppdrag att se 
över arbetstiderna. Företaget ska 
återkomma i frågan inom kort. 

Klubbens inställning
Klubben ser inga problem med 
göra smärre justeringar i arbet-
stider om de ”krockar” med det 
nya avtalet om arbetstider.  Men 
klubben anser inte att ”hela havet 
ska storma” bara för att ett nytt 
arbetstidsavtal har träffats inom 
produktion. Sakligt grundade och 
motiverade förändringar ska göras. 
Men att använda de nya arbet-
stiderna som mall för alla utan 
hänsyn till de invändningar som 
kan finnas, tänker inte klubben 
acceptera.

Semester 
v 29-32!

I samband med årsarbetstids-
förhandlingar som genom-
förs varje år så ska semes-
terförläggning och eventuella 
klämdagar fastställas.

Huvudsemestern för 2013 är nu 
fastställd till veckorna 29 – 32. 
Det är alltså från måndag den 15 
juli till fredag den 9 augusti. 

Det är en vecka senare än förra 
året. Vi har tidigare varierat start 
av semestern mellan vecka 28 
och 29.

Metallkubben hade föreslagit att 
fastställa de 3 klämfredagarna 
under 2013 som lediga dagar. 
Företaget är dock i dagsläget inte 
intresserad av att fastställa några 
klämdagar.

IF Metall på Volvo är organiserad i 
en klubbstyrelse och fem gruppsty-
relser. Klubbstyrelsen ansvarar för 
förhandlingar med företagslednin-
gen, information genom hemsidan 
och Trycket, men även att orga-
nisera den fackliga verksamheten 
på företaget.

Val till gruppstyrelserna
Under de kommande två veckorna genomför samtliga grupp-
styrelser sina nominerings- och årsmöten. Där har du möj-
lighet att föreslå namn till din gruppstyrelse.

Gruppstyrelserna är 5 stycken, 
Kaross, måleri, montering, mate-
rialhantering och Underhåll. Varje 
gruppstyrelse är ansvarig för den 
fackliga verksamheten inom res-
pektive område.

Din röst
Alla medlemmar har nu möjlighet 
att föreslå nya namn som förtro-
endevalda i respektive grupp-
styrelse. Vill du byta ut någon 
i respektive gruppstyrelse eller 
komplettera med någon som du 
tror skulle fungera bra som för-
troendevald har du nu möjlighet 
att föreslå dessa namn på grupp-
årsmötena. 

Om det blir för många föreslagna 
till ett visst uppdrag så genomför 
varje gruppstyrelse val på golvet 
med röstsedel i valurna.

Tid och plats
Här följer tid och plats för årsmöte-
na på respektive område.

Kaross: Onsdag 30/1, kl 14.00 i 
matsal Harmoni på UB

Måleri: Onsdag 23/1  kl 14.00 i 
matsal Blå Dörren på UEA

Materialhantering: Onsdag 30/1  
kl 14.00, Aulan vid receptionen

Montering: Onsdag 30/1  kl 14.00 
i matsal Blå Dörren på UEA
 
Teknik/underhåll: Torsdag 31/1  kl 
14.00 plats meddelas senare


