
Trycket 10 januari 2018

Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Ett förtydligande kring 
försäkringen!

Bakgrund
Folksam har beslutat att Förenade 
Liv helt ska införlivas med Folksam 
från och med 1 januari 2018. Då upp-
hör formellt alla liggande försäkringar 
i Förenade Liv. Som vi skrev i Trycket 
den 1 december 2017 så har verk-
stadsklubben istället tecknat ett nytt 
försäkringsavtal i Folksam som ersät-
ter försäkringarna i Förenade Liv. 

Brevet 
Brevet från Förenade Liv talade bara 
om att försäkringen i Förenade Liv 
kommer att upphöra den 31 decem-
ber 2017. Detta har skapat en del 
frågetecken hos våra medlemmar 
vilket är olyckligt.

Följande gäller
• Våra försäkringar i Förenade 

Liv upphörde den 31 december 
2017. 

• Klubben har tecknat ett nytt avtal 
med Folksam som började gälla 
den 1 januari 2018. 

• Olycksfalls- och livförsäkringen 
som är tecknad i Folksam mots-
vara till stora delar de försäkrin-
gar vi hade i Förenade Liv.

• Som medlem behöver du inte 
vidta någon aktivitet för att 
vara kvar i verkstadsklubbens 
försäkringar.

Förbundsförsäkring
Utöver klubbens försäkringar så har 
alla medlemmar i IF Metall en för-
bundsförsäkring som ingår i medlem-
skapet. Det är en fritidsolycksfalls-
försäkring, barngruppliv och en 
tjänstegruppliv som också finns hos 
Folksam.  Den försäkringen påverkas 
inte av förändringarna med Förenade 
Liv. 

Bättre livförsäkring
I det avtal som avslutades med 
Förenade Liv i samband med 
årsskiftet fanns det som vi nämnt en 
livförsäkring. Verkstadsklubben har 
med det nya avtalet i Folksam förbätt-

rat villkoren i livförsäkring som är på 6 
PBB(prisbasbelopp) vilket i år mots-
varar 273 000 kr. Det är dubbelt så 
mycket som förut

Vem ska få pengarna?
En viktig fråga är vem som ska få 
pengarna vid ett dödsfall. Det kallas 
förmånstagarförordnande. Om inget 
särskilt förmånstagarförordnande 
anmälts vid den försäkrades dödsfall 
tillfaller försäkringsbeloppet i första 
hand make/registrerad partner/sam-
bo och i andra hand försäkringstaga-
rens andra arvingar.

En del av medlemmarna har signerat 
ett eget förmånstagarförordnande, 
alltså vem som ska få pengarna. 
Denna ändring följer inte med till den 
nya försäkringen. 

För att behålla den måste man fylla i 
en blankett och skicka in till Folksam, 
kontakta försäkringsansvarig på klub-
ben, Tommy Näslund på telefon 072 
862 72 18

Strax före jul fick alla medlemmar ett brev hem från Förenade 
Liv som redovisade att olycksfallsförsäkring och livförsäkring 
upphör att gälla 1/1 2018. Det har skapat en viss förvirring, 
Trycket ska nu försöka reda ut.

Nominera till Grupp- och 
Klubbstyrelse

Under januari och februari genomförs nominerings- och årsmöten 
med val till 2018 års gruppstyrelser samt till klubbstyrelsen.
Har du nya namnförslag så vänd 
dig till någon i valberedningen med 
de ni vill se i er styrelse.

Material 
Chatrin Lundberg, 
chatrin.lundberg@volvo.com  
090-862 73 31 

Richard Berglund, 
richard.berglund@volvo.com 
090-862 75 18 

Kaross
Lars Sandström, 
lars.sandstrom@volvo.com  
070-677 60 69 

Måleri
Joe Hedenheim/Berg, 
joe.hedenheim-berg@volvo.com 
070-397 87 21

Underhåll
Jan Isberg, 
jan.isberg@volvo.com 
090-862 79 75

Sammankallande klubben
Åsa Dahlsten, 
asa.dahlsten@volvo.com 
090-862 76 44



Vad är ATK
ATK är den avtalade arbetstidsför-
kortningen som parterna förhandlat 
fram centralt. Denna arbetstidsför-
kortning har vi anpassat lokalt för 
att den ska vara så värdefull som 
möjligt för alla oss metallare.

Några fakta om ATK:
• ATK ska ge samma antal minu-

ter/vecka även om det är helg-
dagar, friskift eller klämdagar 
under veckan.

• Frånvaro hel dag ger ingen 
ATK. Kompledighet ger dock 
ATK.

• Deltidare får ATK i proportion 
till hur många procent man ar-
betar. Exempelvis får halvtidare 
halv ATK varje dag.

• För skift med arbete på helg så 
gäller att även helgdagar med 
arbetstid ger tid till TIDBANK 
med samma värde som andra 
dagar.

ATK utlagt i schema
ATK är till viss del utlagt i schema 
som gör att veckoarbetstiden för-
kortas. Exempelvis så är 0,5 tim/
vecka utlagt i schemat för 2-skift 
vilket gör att arbetstiden är 39,5 tim/
vecka istället för 40 tim/vecka. ATK 
är också utlagt vid klämdagarna 
mellan jul och nyår för år 2018.

Omfördelning mellan skiften
ATK omfördelas mellan de olika 
skiftlagen så att den totala års-
arbetstiden ska vara så rättvis 
som möjligt. Omfördelningen är 
beräknad utifrån hur helgdagar 
påverkar respektive skiftform. 

På hemsidan
På hemsidan volvoklubben.se så 
hittar du en sammanställning över 
hur mycket ATK som sätts in varje 
dag för respektive skift. Klicka på 
rubriken Arbetstid och klicka dig vi-
dare till ”ATK till tidbank”

Engångsbelopp 2017
Koncernförhandlingarna om löner för 2017/18 gav till resultat att ett 
engångsbelopp på 13 000 kr betalades ut i augusti.

Fördelning 2018
För 2018 så genomförde vi under hösten lokala förhandlingar som fast-
ställde lönehöjningarna som nu gäller från första januari år.

Här nedan ser du de lönenivåer som gäller från 1 januari

Ersättning för övriga lönedelar; grupptillägg, specialist- eller samordnar-
tillägg är oförändrade.

Nya lönerna från januari!
Från första januari så börjar de nya lönenivåerna att gälla. Lönen 
ökar med 1 508 kr, förutom för underhåll steg 7, där lönen ökar 
med 1 808 kr. 

ATK till 
Tidbank

Överenskommelsen om in-
sättning av ATK för 2018 är nu 
klar. Du hittar sammanställ-
ningen med alla siffror på hem-
sidan.

Tidigare problem
Under hösten 2017 uppstod en rad 
problem på hemsidan. Det allvarli-
gaste var att vi inte kunde visa bok-
stäverna å, ä och ö på ett korrekt 
sätt.

Gammalt system
Orsaken var att vi hade en gam-
mal plattform som var komplic-
erad att uppdatera och som 
krävde en speciell kompetens.

Ny plattform
Vi har nu överfört all den gamla 
informationen till den nya platt-
formen. Utformningen är något 
annorlunda, men den är enklare 
att uppdatera och hålla aktuell.

Synpunkter
Surfa gärna in på hemsidan och 
kom med synpunkter på utformn-
ing eller innehåll så att vi kan ut-
veckla den ytterligare. 

volvoklubben.se 

Hemsidan
Klubben har efter en längre tid nu uppdaterat utformningen på 
hemsidan. Tanken är att den framöver ska bli lika informativ och 
aktuell som den var får något år sedan.


