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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

I fredags genomförde vi manifestationen på Rådhustorget. Mani-
festationen gjorde vi tillsammans med de övriga facken på Volvo.

Drygt 500 samlades på torget för att visa Volvoledning och poli-
tiker vår uppfattning i samband utredningen av monteringen.

Manifestationen 
på torget! 

Flera talare
På torget var det flera talare som 
redogjorde för effekterna av en 
nedläggning av monteringen i 
Umeå.

Fackligt
De fackliga talen hade sin utgång-
spunkt i Volvo och Norrland.

Jan-Olov Carlsson talade om vik-
ten av att ta ställning, att vara aktiv. 
Manifestationer gör faktiskt skill-
nad. Effekterna av ett reducerat 
transportstöd och att Volvo måste 
ta ett ansvar för sina anställda.

Erik Pettersson redovisade vilka 
effekter det kan få att monterin-
gen flyttas från fabriken.  Han gick 
också igenom hur Metallklubben 
arbetar i projektet. Dessutom pra-
tade han Volvos enorma vinster 
och vilka som faktiskt arbetat ihop 
de vinster som företaget hela tiden 
levererar till aktieägarna.

Per- Erik Johansson, ordförande 
för LO norra Sverige, visade på 
vikten ha behålla och utveckla in-
dustriarbeten i Sverige. Den be-
tydelse som industriproduktion har 

och Volvos stora betydelse för in-
dustrijobben i Norrland.

Oppositionen
Eftersom vi tidigare träffat re-
geringen i form av Annie Lööf, 
näringsminister så gavs utrymme 
för den politiska oppositionen att 
uttrycka sina ståndpunkter.

Isak From, riksdagsman för (s), ta-
lade om hur oppositionen i riksda-
gen arbetar för att säkerställa goda 
villkor för industrin i Norrland.

Lennart Holmlund, kommunalråd 
(s), påpekade Volvos betydelse för 
kommunen och vilket arbete som 
kommunen lägger ner för att skapa 
goda förutsättningar för industriell 
verksamhet i Umeå.

Tamara Spiric, kommunalråd (v) 
gav en kort hälsning då flyget med 
Jonas Sjöstedt var försenat.

Jonas Sjöstedt, partiledare (v) 
kom rusande från taxin efter ett 
försenat flyg. Jonas pratade om 
sina år på fabriken, Volvos ansvar 
för sina anställda och vikten av en 
näringspolitik som ger stöd för bra 
industriarbeten.

Uttalanden
Manifestationen antog t två utta-
landen som du kan läsa på bak-
sidan av Trycket.

Sammanfattning
Vi kan vara stolta över att vi tillsam-
mans har genomfört manifesta-
tionen.  



På manifestationen antog vi två uttalanden. Ett riktade sig till Vol-
voledningen och ett som riktar sig till politikerna. De kommer un-
der denna vecka att skickas till Volvoledningen i Göteborg och 
regeringskansliet. 

Uttalanden

Vi är oroliga! Vi vet att beslutet ännu 
inte är fattat om hyttmonteringens 
framtid, men med tanke på hur 
utredningsuppdraget har formule-
rats är vi oroliga. 

Vi tyckeratt vi har skäl för det. Skulle 
monteringen flyttas till Göteborg 
kommer många av oss att bli utan 
arbete - hundratals industrianställ-
da, arbetare och, tjänstemän. Det 
skulle bli ett av de största varslen 
i Umeås historia endast slagen av 
varslen under finanskrisen 2009.  
Vi har fortfarande bittra minnen och 
erfarenheter från hur det var då.

Vi är stolta över den verksamhet 
som bedrivs fabriken. Alltsedan Vol-
vo köpte fabriken av Gösta Nyström 
har hyttmontering varit en viktig länk 
i kedjan som utgör en lastbilshytt.  

Vi vet att vår montering håller en 
hög klass. Vi vet att den plan som 
finns för att utveckla monteringen är 
mycket stark. 

Vi är övertygade om att skillna-
derna i avstånd och transporter inte 
ensamt kan motivera kostnader och 
risker med en flytt av hela monte-
ringen.  Vi anser att det är mycket 
som talar för att hyttmonteringen 
ska bli kvar i Umeå.

600 industrijobb i Norrland skulle 
vara en betydande förlust. Så     
mycket större när dessa jobb rep-
resenterar en modern, fungerande 
och effektiv verksamhet. Det får helt 
enkelt inte bli konsekvensen när 
Volvos ledning ska presentera slut-
satserna av den pågående utred-
ningen. 

Till ledningen för Volvo

För närvarande pågår en utredning 
inom Volvo GTO.  Konsekvenserna 
kan bli att 500 Volvojobb flyttas från 
Sverige .  

Vår hyttfabrik i Umeå är Norrlands 
största industriarbetsplats. Idag ar-
betar 2500 på fabriken. Volvo är en 
viktig motor för industriell utveckling 
i Umeå och Norrland.

En viktig del i att behålla och ut-
veckla industri i Norrland är att 
avstånden till marknaden inte är det 
som avgör om tillverkning kan ske i 
Norra Norrland. Tidigare transport-
stöd till Volvofabriken i Umeå har 
nästan halverats av den nuvarande 
regeringen. 

I samband med bygget ett det 
måleriet fick Volvo 130 miljoner 
i statligt investeringsstöd.  Volvo 
meddelade då att investeringen och 

det statliga stödet skulle garantera 
en komplett hyttfabrik i framtiden. 
Det ”löftet” borde regering och riks-
dag kräva att Volvo står fast vid.

Vi kräver
Att regering och riksdag sä-•	
kerställer ett transportstöd 
som gör det möjligt att be-
hålla och utveckla industriar-
betsplatser i Umeå.

Att regering och riksdag •	
ställer krav på Volvo att inne-
hålla löftet om en komplett 
hyttfabrik som gavs när man 
fick	investeringsstöd.

Till Sveriges  regering!

Förkortad semester
I samband med årets semester 
så blev ett antal medlemmar ut-
tagna att arbeta under semester 
och ska erhålla ersättning för 
detta.

De som berörs är de som blev 
tillfrågade att bryta sin semester 
för att starta upp produktionen 
och anläggningen under fram-
förallt vecka 32. 

Kompensation för detta kommer 
att utgå i form av komptid till tid-
bank. 

Komptiden ska du kunna se på 
september månads lönebesked. 
Den ska också synas i Tidinfo. 

Om du är berättigad till kompen-
sation men inte erhåller den på 
lönebeskedet i september så 
ska du höra av dig till klubben 
eller din produktionsledare.

1 % i Bonus
Företaget har informerat Metall-
klubben om utfallet på bonusen 
de första sex månaderna. Enligt 
företagets uppgifter så blir ut-
fallet på bonusen 1 %. 

Bonus utbetalas på månads-
lönen vilket innebär att utfallet 
blir 280 kr/månad om man har 
en månadslön på 28 000 kr eller 
1 680 kr för sex månader.

Utbetalning kommer att ske på 
oktoberlönen. 

Som vi informerat om tidigare 
så har vi sedan 2008 en sepa-
rat bonus för arbetare och tjän-
stemän som har skapat en orät-
tvis fördelning. 

Vi har för avsikt att återkomma 
med den frågan i Trycket. 


