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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Nytt avtal om övertid i
ett kritiskt läge!

kan ske om det finns positioner där
ingen har skrivit upp sig frivilligt.
Tiden är knapp och avtalet innehåller tidpunkter då beordring senast kan ske. Vid beordring gäller
turordning som vid förra avtalet.
De som går på semester nästa
vecka kan arbeta övertid, men kan
inte beordras.

Ett nytt övertidsavtal är träffat. Det är med samma upplägg som
det tidigare avtalet, dvs att det ges möjlighet att frivilligt teckna sig
för övertid. Utöver produktionsövertidsersättning utgår 4 timmar i
tidbank för fredag och 8 timmar i tidbank för lördag och 8 timmar
i tidbank för söndag
Hela huvudprocessen
Avtalet gäller Press- och Detaljtillverkning,CA, Kaross, Måleriet,
berörda personer på Logistik inkl.
CKD samt berörda personer på
stödjande funktioner. Övriga områden efter behov.
Tider
För huvudprocessen sker övertiden:
Fredag 7 juli kl. 15.00 – 20.30
Lördag 8 juli kl. 06.00 – 15.00
Söndag 9 juli kl. 06.00 – 15.00
För presshallen gäller andra tider
efter lokal överenskommelse.
PPÖ och extra timmar i tidbank
För fredag utgår 4 timmar extra
i tidbank för fullgjort övertid. För
lördag 8 timmar och för söndag

8 timmar. I övertiden ingår betalt
måltidsuppehåll. Ersättning är för
produktionsövertid enligt koncernavtal.
Veckovilereglerna gäller inte
Parterna är överens om att den extra ersättningen även kompenserar
för att vissa individer inte kommer
att få sin veckovila.
Övertidslistor
Det innebär alltså att det är möjligt
att frivilligt anmäla sig för samtliga
pass. Förtur till övertiden följer
gängse praxis enligt produktionsövertidsavtalet i maj/juni.
Om det inte blir fulltecknat
Avtalet bygger på frivillighet så
långt det är möjligt. Men likt det
förra avtalet finns en garanti för full
bemanning genom att beordring

Senaste beordringstidpunkt
Torsdag kl. 20.00 för fredagens
övertid.
Fredag kl. 10.00 för lördagens
övertid.
Fredag kl. 15.00 för söndagens
övertid.
Skriva upp sig så
tsnart som möjligt
För att hinna planera utifrån anmält
intresse för de olika passen måste
man ha skrivit upp sig senast 4 timmar före ovan angivna tidpunkter.
Kan ställa in
Det finns fortfarande en osäkerhet
om åtgärderna som görs kommer
att lösa problemen. Avtalet och
planeringen av övertiden utgår
från att full takt kan köras från
och med fredag. Men om det inte
blir fallet kan företaget ställa in ett
övertidspass och meddela detta så
sent som fredag kl. 10.00. Vid helt
inställt övertidspass utgår ingen
ersättning.

4-skiftare fick för lite
övertidsersättning
under nationaldagen!

Några uppmärksamma medlemmar konstaterade att de
fått fel övertidsersättning i
samband med övertiden på
nationaldagen.
Efter
förhandlingar
med
företaget är det nu klarlagt att
4-skiftare som gick natt fick
för lite ersättning. Orsaken är
att koderna i tidinfo styrs efter
dygnsgränser. Det blir fel när
övertid utförs under en storhelg.
Fel ska bli rätt
Företaget kommer att rätta
ersättningen för dem som har
berörts. Det handlar om att de
övertidstimmar som gjordes i
samband med nationaldagen
men som låg utanför dygnsgränsen också ska betalas
med produktionsövertid för
helg.

Glatt besked till
Volvostegare!
I informationen om löneavtalet var
det osäkert vilket engångsbelopp
som Volvostegare ska få i augusti.
Det är nu klarlagt mellan parterna
vilken ersättning som ska gälla för
Volvosteget

10 115 kr i engångsbelopp
Volvostegets deltagare kommer att
få månadsbeloppet 1445 kr baserat på de 7 månader som återstår
innan visstidsanställningen upphör.
Pengarna kommer på augustilönen
som för alla andra.

Skön och God
semester!

Saknar systemstöd
För att det inte ska hända i
framtiden måste företaget ändra i systemet.
Det kommer att ske i samband med den nya regeln om
att övertid och OB ska betalas
till all personal i samband med
storhelg. Men det ligger ett antal månader fram i tiden.
Manuell hantering
Nu kommer företaget att göra
en handpåläggning för berörda. Antagligen genom de s.k.
8-koderna i Tidinfo. Det hinner
dock inte göras före semestern.

När fabriken nu slår igen portarna för fyra veckors semester så önskar klubbstyrelsen och Trycketredaktionen alla
Metallmedlemmar en riktigt varm och solig semester.
2017 har hitintills varit ett ett halvår
av extremt hög produktionstakt och
mycken övertid under den senaste
tiden.
När nu semestern står för dörren så
önskar vi alla medlemmar en riktigt
bra semester. En semester där du
får tillbringa dagarna med det just
du önskar mest.

Dagar tillsammans med dem som
du vill umgås med. Dagar då du
kanske kan sola, bada, läsa, fiska.
Eller dagar båt, bil, husvagn, mc
eller cykel. Varför inte hav, fjäll, inland, utland eller hemmavid?
Njut av ledigheten och tänk på annat än arbetet. Vi ses efter semestern med uppladdade batterier.

