30 september 2013

Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Raster/pauser för natten
treskift reglerade!

trast på 30 minuter och en paus på
12 minuter.

I samband med införandet av treskift på DO 2 - 4 så beslöt företaget att ta bort pausen på de korta nattskiften. Efter förhandling så
har den frågan nu reglerats.
Bakgrund
Det nya treskiftet har korta nattskift,
endast 5,8 timmar. Företaget anser
att det är orimligt med en matrast
på 30 minuter och en paus på 24
minuter. Teknikavtalet säger att
man kan arbeta upp till 6 timmar
utan matrast.
Lokala avtal
Våra lokala avtal reglerar rasters
och pauseras längd. Det är också
den tiden som finns reglerad i de
pauser och raster som idag finns på
respektive skiftform.

Överenskommelse korta nätter
Efter ett antal förhandlingar så har
parterna enats om en tillämpning
av rasttiderna i första hand fram till
årsskiftet.
Det
innebär
att
det
korta
nattskiften(5,8 timmar) får en ma-

Förhandlingar om
innestående mertid!

Inte på treskift
På treskift finns inte avtalat någon
plus- eller minusflex, varför tiden
inte kan regleras på vanligt sätt.
Därför så sitter vi nu i förhandlingar
om hur den innestående mertiden
ska regleras.

Övriga arbetspass
Samtliga övriga raster och pauser
regleras i överenskommelser om
arbetstider och MTM-avtalet.
Matrast:
Samtliga matraster är minst 30 minuter.
Pauser:
Skift med arbetstid mellan 8-9 timmar har pauser på 20+18 minuter.
För övriga skift multipliceras arbetstiden i timmar med 4,6 för att få
fram den sammanlagda paustiden
i minuter.

ber, fredagen den 27 december och
måndagen den 30 december.

Vi förhandlar för närvarande med företaget om hur innestående
mertid ska regleras. Ett huvudspår i förhandlingarna är att förlägga detta till klämdagarna mellan jul och nyår.
Innestående tid
Under våren när vi arbetade tvåskift
så körde vi ett antal tillfällen plustid
på kaross och måleri, DO 2-4. Det
innebär att det finns innestående tid
i mertidsbanken som ska reg-leras.

Förläggning av tidpunkt för rast
och paus görs lokalt av respektive
gruppstyrelse tillsammans med ledningen för driftområdet.

Klämdagar vid jul?
Ett huvudspår i förhandlingarna just
nu är att se om det finns förutsättningar att förlägga mertiden på
klämdagarna vid jul. Det skulle innebära måndagen den 23 decem-

Några nötter att knäcka
Det finns några ”nötter” att lösa för
att kunna komma till en lösning. Om
klämdagarna inte blir överenskommet så måste den innestående
mertiden lösas på annat sätt.
I god tid
Oavsett resultat ska förhandlingarna kring detta vara avslutade i god
tid så att alla kan planera för julledigheten.
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Funderar du
på din pension?
Nu har du möjlighet att få en grundlig information om din framtida
pension. De fackliga organisationerna på Volvo har bjudit in Pensionsmyndigheten till oss
IF Metall, Unionen, Ledarna och
SACO inbjuder sina medlemmar till
en information från pensionsmyndigheten.
De informerar bland annat om;
• Viktigt saker att komma ihåg innan ni går i pension.
• Pensionens uppbyggnad
Det finns två tillfällen att delta på
mötet, den 11 eller 18 november.
Datum 11 nov eller 18 nov
Tid
10.00 – 12.00
Plats Aulan UEA

Anmälan
För att kunna veta hur många som
kommer vill vi gärna att ni meddelar
ert deltagande senast den 1/11.
Anmäl till Joacim Eliasson
Tel:
090 - 70 76 69
070 – 593 63 04
eller på mail:
joacim.eliasson@volvo.com

Läs för mej, pappa!
Var med och delta på en ”Läs för mej, pappa!”-träff om läsning för
barn.
Det blir en heldag då du som deltagare får träffa författare och
barnpedagog som lär ut mer om barns språkutveckling, läsförmåga och om vilka böcker som passar barn i olika åldrar.
Läs för mej, pappa!
”Läs för mej, pappa! ”är en aktivitet
för att få män inom LO:s fackförbund att läsa mer böcker. Pappor är
för många barn den enda manliga
förebilden.
Det är viktigt att berättelser, böcker
och läsning också hör till männens
värld. Det har betydelse för framtidens män, det vill säga dagens
pojkar.
Målgrupp
Pappor eller bonuspappa, farfar,
morfar, granne etc. till barn i åldern
0-12 år.
Stipendium
Som deltagare får du förutom att
träffa andra pappor, barnpedagog
och författare också:
• Studiebesök på biblioteket

•
•
•

Ett bokpaket, 1 vuxenbok och 1
barnbok/barn
Skattebefriat stipendium om
808 kr
Lunch och annan förtäring

Tid och plats
Datum Måndagen den 11 nov
Tid
08.30–16.00
Plats Bokcafé Pilgatan
Anmälan
Anmälan ska vara inne senast den
24 oktober.
Anmäl dig på telefon till IF Metall
och någon av följande:
Christina
090 – 15 65 77
Joacim
070 – 593 63 04
Du kan även skicka in anmälan via
e-post till:
postbox.avd04@ifmetall.se

Löntagarkonsult
på besök
I samband med utredningen
om monteringens framtid så har
Metallklubben tillsammans med
övriga fackliga organisationer
begärt att en löntagarkonsult kopplas in för att granska företagets utredning.
Torsdag 27 september så besökte löntagarkonsulten oss här i
Umeå. Det blev två träffar under
torsdagen med de fackliga representanterna och också möten
med fabriksledningen och Umeås utredningsansvarige. Syftet
med besöket var att få ta del av
Umeås utredningsmaterial och
höra vad vi från fackligt håll tycker är viktigt att granska i den
övergripande utredningen.
Under nästa vecka så kommer
det att ske en ny träff med löntagarkonsulten på torsdag 3 oktober i Göteborg med närvaro från
fackligt håll både i Umeå och
Göteborg.
Från Metallklubbens sida så
kommer vi att återkomma med
information så snart vi har något
nytt i frågan om monteringsutredningen.

