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Tröttande
och oroligt
Att göra en verksamhetsberättelse följer ungefär
samma mönster. Man börjar med att ta fram alla
protokoll från styrelsemöten under året. Och sedan
börjar man läsa och anteckna. Viktiga förhandlingar, avtalen som slutits och verksamheten summeras. Det blir sedan stommen för redovisningen av
året som gått. Vi gjorde detsamma nu i år.
Vad som skiljde från tidigare år var den dramatik som syntes så tydligt i anteckningarna. Året
startade med att den nya styrelsen började planera
sin verksamhet. Flera var helt nya på klubben. Det
var mycket som skulle behandlas, men redan i
protokollet från februari dyker ordet Corona upp.
Föga anade vi vad som komma skulle. Vi planerade för avtalsrörelse, kongressen och vår stora familjedag som skulle bli ett slags avstamp för den
nya klubben. Vårt första medlemsmöte var välbesökt och gick bra. Vi var i startgroparna och hade
en bra känsla.
Sedan ändrades allt. I mars blev det reseförbud
inom Volvo. Vi bordlade alla rapporter som inte
var absolut nödvändiga. Avtalsförhandlingarna
sköts upp. Allt sköts upp. Fabriken stängde och vi
skrev under ett korttidsavtal. Styrelsen hade
möten på Skype varje vecka. Det var dramatiskt
för ingen visste hur detta skulle sluta. Koncernstyrelsen hade möte varje vecka, världsrådet träffades online var fjortonde dag. Oro och oförutsägbarhet. Två ord som väl kan sammanfatta den
tiden. Skulle försäljningen av lastbilar helt stanna
av? Kunde det bli som 2008? Skulle klubbstyrelsen
ställas inför varselförhandlingar eller var korttidsavtalet tillräckligt?
Sedan bestämdes att fabriken skulle öppna igen.
Efter fem veckors totalstopp var det dags att rulla
igång igen. Skyddet fick mycket att göra för att
förbereda starten. Redan efter sommaren visade
det sig att försäljningen gått bra, förvånande bra
måste sägas. Jobben började kännas trygga. Tvätta
händerna, håll avstånd och var hemma vid minsta
symptom var nu det normala. Skyltar, märkning
och handsprit blev så vanliga att det blev vår nya
verklighet. Ständiga diskussioner och möten om
covid-19. Och så har året fortsatt. Tröttande och
oroligt. Det känns dock som att
vändningen kommer att
komma under 2021, vaccinet
har gett oss hopp. Så låt oss
hoppas att nästa års inledning på Verkstadsklubbens
verksamhetsberättelse ser
Mikael Sällström
helt annorlunda ut.
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Volvo Verkstadsklubbs sammansättning och ansvarsområden under 2020:
Mikael Sällström, ordförande
Ulf Albinsson, vice ordförande/förhandlingsansvarig Buss, GTT, Penta, Trucks
Lena Thornblad, sekreterare/jämställdhets- och mångfaldsansvarig
Ove Holmström, kassör/förhandlingssamordning
Lars-Gunnar Therus, informationsansvarig/vice sekreterare/förhandlingsansvarig KD, Logistik, Utleverans
Magnus Hansson, organisation/förhandlingsansvarig Produktion
Urban Andersson,skyddsorganisation/
huvudskyddsombud
Seppo Hölsä, försäkringsansvarig/
förhandlingsansvarig CA, Underhåll
och Kvalitet
Erik Svensson, vice kassör/framtidsoch förhandlingssamordning
Maria Jirehammar, kultur- och fritidsansvarig
Daniel Kristoffersson, studieansvarig/
introduktion
Stefan Henriksèn, försäkringsansvarig
(inadjungerad)

Volvo Verkstadsklubb Koncernfacklig
verksamhet:
AB Volvo Koncernstyrelse
Mikael Sällström, ordförande
Lena Thornblad, kassör
Seppo Hölsä, ledamot 23 okt.
(Ulf Albinsson från 23 okt.)
Ove Holmström, ersättare avgående
23 okt. (Seppo Hölsä från 23 okt.)
Arbetsmiljöutskottet
Urban Andersson, ledamot
Utredningsutskott
Ove Holmström, ledamot avgående
23 okt. (Erik Svensson från 23 okt.)
Revisorer
Anders Moberg, ordinarie
Stefan Henriksén, ordinarie
Mats Berius, ersättare
Peter Korneliusson, ersättare
Internationellt GWC/EWC
Mikael Sällström, ordförande
Lena Thornblad, samordning

Besök
■ Under ett normalt år får Verkstadsklubben ibland besök. Det kan vara andra
fackklubbar som vill besöka eller till exempel politiker som vill gästa. I år blev
det bara ett besök. Det var riksdagsmannen Johan Büser (S) från Göteborgs
valdistrikt, som kom och berättade om riksdagsarbetet. Ett givande möte där
vi fick tillfälle att dryfta vår syn på aktuella frågor.

GTT, Penta, Buss & Trucks

Överskuggade hela året
Buss, GTT, Penta och Trucks
har sin verksamhet fördelat på
Lundby, Krossholmen, Arendal
och Hällered. Där har vi medlemmar som utvecklar framtidens produkter, men även går
igenom garantigods och är med
att ge support åt Västtrafiks
elbusstrafik i Göteborg.
När året började såg vi bara positiva
kurvor när det gäller utvecklingssidan
för våra bolag, med både inlån, bemanningsanställda och nyanställningar.
Under januari började vi se en ökning av
IF Metall-medlemmar och vi arbetade
med frågor om facklig introduktion och
information till inlånade. Bara ett par
veckor senare hörde vi talas om covid19 och det gjorde att hela året överskuggades av detta.
Permitteringar

Under mars månad hade vi dagliga kontakter med alla bolag om hur vi skulle
gå vidare för att alla anställda skulle bli
så lite drabbade som möjligt. Den 13
mars började nedstängningen av olika
delar av verksamheterna och under
några veckor var alla påverkade av permitteringar.
Detta drabbade alla anställda på individuella nivåer och det blev stora skillnader när det gällde hur mycket vi var
hemma. Det fanns de som bara efter ett
par veckor var tillbaka, men även de
som inte började arbeta fullt förrän den
1 december. Vad vi än tycker om detta
så var det en ofrivillig ledighet med löneavdrag som konsekvens.
Tre stycken permitteringsnivåer har
varit grunden (20% = 96% lön) , (40% =
94% lön) och (60% = 92,5% lön).
Företagets urvalsprinciper för att
välja ut permitteringsnivån på individen
har inte alltid varit tydlig. Vissa bolag
försökte dela på bördan med avseende
på låga löneavdrag för individen, medan
andra struntade i detta. Åsikter från
medlemmarna har kommit in och det

har varit allt från ”Krav på att komma
tillbaka i arbete ” till ”Önskemål om
längre permittering” dessutom mycket
åsikter om ersättningsnivåerna.
Ingen fick lämna ofrivilligt

Alla bolagen hade även övertalighetsdiskussioner med oss i olika skeden, vissa
stannade vid samtal medan andra blev
förhandlingar ihop med tjänstemännen.
På kollektivsidan blev det inga som fick
lämna ofrivilligt. Men lösningen blev att

vissa fick avbryta sina inlån och gå tillbaka till framförallt Tuve, även utlån
mellan bolagen och individuella pensionserbjudanden.
Företaget har tvingats att se över projektleveranserna väldigt snabbt, och
detta har skapat en naturlig ovisshet.
Det känns som vi i slutet av året fick tillbaka lite optimism överallt i verksamheterna.
ulf albinsson
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Produktion

Fler fasta anställningar
Under året har företaget utökat
sitt arbete med kompetensflexibiliteten som påbörjades under
hösten 2019. Volvo Verkstadsklubb har under våren 2020 förhandlat fram ett regelverk som
bland annat innefattar arbetstids- och lönefrågor kopplat till
kompetensflexibiliteten.
Arbetssättet går i korthet ut på att alla
på frivillig basis ska kunna lära sig jobb
utanför den ordinarie egna avdelningen.
Från Verkstadsklubbens sida hoppas vi
att det här arbetssättet på sikt bidrar till
att inkludera och vidareutveckla våra
medlemmar.

Under juni 2020 ökade företaget produktionstakten på CBU från 62 bilar per
dag till 68 bilar per dag samt 16 bilar per
kväll till 18 bilar per kväll för att klara
av den ökande försäljningen.
Nyanställningar

I slutet av 2020 fattade företaget beslut
om att höja produktionstakten på CBU
respektive CAB-Trim under första kvartalet 2021. CBU-kväll höjs från 22 bilar
per kväll till 34 bilar per kväll. CAB-Trim
höjs från dagens 105 bilar per dag till 120
bilar per dag. Dagskiftets takter berörs
inte utan ligger kvar på 68 bilar per dag.
Vid varje takthöjning har företaget anställt nya medarbetare. Verkstadsklubben ser positivt på att företaget i högre
utsträckning väljer att anställa till volvo-

KD, Förråden & Utleverans

Bättre än väntat
På KD har året pendlat på
många sätt. Detta främst
genom oförutsägbarheten om
orderingång. KD är i mångt och
mycket säsongsbetonat, med
hyfsat lugna höstmånader
följda av ett hektiskt slut. December brukar vara fulltecknat,
med kort julledighet.
Under året har inte gängse mönster
följts. Dock inte i negativ riktning. Vårens stängning och pandemin skapade
en oro. Skulle försäljningen till våra utlandsmarknader dippa rejäl?
Molnen var mörka men nu blev det
inte alls illa. Efter att fabriken öppnat
märktes en försiktig höjning som sedan
tog fart. Den lugna höst vi förväntat oss
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uteblev för att krönas med en riktigt intensiv december. Jobben känns säkra på
KD. Även framåt.
Limning av rutor

I övrigt har ingen dramatiskt hänt, Förråden har fått en ny arbetsuppgift. Det
är limning av rutor till takluckor. Här
fanns en stark oro för limmets eventuella skadeverkningar. Mätningar som utfördes visade sig dock ligga under gällande gränsvärden. De som utför arbetsuppgiften har skyddsmask.
Året för Utleverans, avdelningen som
ansvarar för att köra iväg våra färdiga
lastbilar, avslutades bra. Här fick man
under årets sista månad ut de timmar
som felades i tidbanken.
Glädjande på Logistik

Logistik har givetvis också präglats av

pandemin, men här inleddes året positivt
med de takthöjningar som genomfördes.
Det har resulterat i både visstid och fastanställningar vilket givetvis är glädjande. Den studentpool som skapats under
året har fungerat bra. Det blir lättare för
våra medlemmar att få ledigt och ungdomar kan dryga ut studiebidraget.
Det ergonomiprojekt som inleddes
förra året på Logistik har lett fram till beslutet att bygga bort dåliga arbetsförhållande genom att uppföra ett nytt förråd.
Vidare har man haft vibrationsundersökningar i truckarna både ute och på
insidan. Rehabarbetet upplever vi har
gått bättre i år på Logistik, det blir resultat.
Glädjande är också att de allra flesta
ungdomar som börjar på Logistik väljer
att gå med i IF Metall. Det stärker oss.
Vi har också blivit duktigare i balanse-

Internationellt

Pandemin hinder för samarbetet
anställningar än att använda sig av bemanningsanställda.
Framtidens industriarbetare

Arbetet med Framtidens industriarbetare har nu pågått i några år med en pilot
på motor. Syftet med projektet är att
kunna ta till sig arbetsuppgifter från
olika supportfunktioner och utveckla arbetet inom industrin. Projektet har nu
kommit så pass långt att det skall börja
utvidgas till övriga områden med del 4
som första område. I samband med
detta har Volvo Verkstadsklubb startat
upp samtal med företaget kring arbetsorganisationsavtalet som måste förändras i grunden för att kunna passa in i arbetet med Framtidens industriarbetare.

Precis som alla andra delar av
vår verksamhet så har vi fått
göra stora omställningar när
det gäller våra internationella
åtaganden.
Både vårt Europamöte (EWC) och vårt
Globala fackliga möte (VGD/ GWC)
har ersatts med digitala möten. Detta
har varit komplicerat då vi behöver ha
tolkhjälp för flera av våra kamrater. Informationsmässigt har det fungerat
bra, men vid dessa möten är också de
informella kontakterna väldigt viktiga,

och detta har gått förlorat.
Vi har heller inte haft någon möjlighet att bistå våra kamrater i Thailand
och Sydafrika så som var tänkt. De
kommer med all sannolikhet att lämna
Volvo under kommande år för att ingå
i Izuzu-koncernen. Vi hade planerat
att se till så den övergången skall gå
smidigt och att de får behålla de förmåner som de har idag.
Vi som har representerat oss i vårt
internationella arbete har varit undertecknad som ordförande samt Lena
Thornblad som samordnare.
mikael sällström

Koncernfacket

erik svensson och magnus hansson

Permitteringsavtal istället

Vi hade också veckovisa möten med
ledningen om hur läget utvecklades. Vi
fick också försöka att anpassa oss till
de ständiga förändringar av olika regelverk runt permitteringar som myndigheterna satte upp.

och få den godkänd av konferensombuden och revisorerna. Vi hade också
besök av vår koncernchef Martin Lundstedt som pratade om framtida utmaningar för Volvokoncernen. Vår avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä var
med på video och han pratade om de
då pågående avtalsförhandlingarna
samt läget runt de så kallade LAS-förhandlingarna.
Vid våra val valdes undertecknad till
ordförande i koncernstyrelsen, Lena
Thornblad till kassör och Ulf Albinsson
till ordinarie ledamot. Urban Andersson valdes till arbetsmiljöutskottet och
Erik Svensson till utvecklingsutskottet.
För Erik Svensson och Ulf Albinsson
var det nyval, de ersätter Ove Holmström och Seppo Hölsä.

Konferens i Malmö

Koncernavtal på gång

Under hösten kunde vi genomföra vår
koncernkonferens i Malmö. Där valdes
våra representanter till de olika fackliga och partssammansatta organ där vi
deltar. På konferensen ska vi också gå
igenom vår verksamhet och ekonomi

Vi har också startat upp förhandlingarna för att försöka få till ett nytt koncernövergripande löneavtal. I skrivande stund har vi ännu inte kommit överens, så vi kommer att fortsätta förhandla i januari 2021.
mikael sällström

Jobbet i vårt koncernfack har
liksom all vår verksamhet kraftigt påverkats av pandemin. Vi
har fått ställa om till i huvudsak digitala möten. Under
våren fick vi istället för, att
som tänkt förhandla fram ett
nytt löneavtal, ägna mycket tid
åt att förhandla fram vårt avtal
kring korttidspermitteringar.

ringsprocessen inom Logistik, här behöver vi titta över vissa områden och det är
bra att vi fått förstärkning av Sasa Partalo.
Vi ser även fram emot de arbetsuppgifter
som kommer att tillkomma framöver när
vi tar åt oss materialhantering från extern
leverantör. Förutom pandemin har det
varit ett förhållandevis bra år på Logistik.
lars-gunnar therus
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Vinstdelning

Förhandlingar

Ersätts av
nytt system
◼ 2019 blir det sista året då vi har vinstdelning enligt den modell vi har haft sedan
början av åttiotalet. Företaget meddelade
oss i början av året att vårt system som är
globalt kommer att ersättas med nationella
system. Hur den nya vinstdelningen kan
komma att se ut vet vi inte i dagsläget,
men så mycket är iallafall sagt vid våra diskussioner att vi inte skall ha sämre möjligheter till bonus med den nya vinstdelningen. Så oavsett vad som händer i framtiden
så har vi nu fyra fonder i stiftelsen som
kommer att skiftas ut de kommande fyra
åren. De respektive fondernas värde 1/11
2020 kan du se enligt tabell nedan.
Årsfond
2016
2017
2018
2019

Startvärde
5 751 kr
12 048 kr
11 171 kr
11 709 kr

Värde 1/11
6 705 kr
14 705 kr
13 909 kr
11 709 kr

Pension

778 kronor/månad
i VFF Pension
◼ VFF Pension heter den stiftelse vars
uppgift är att förvalta vår företagspension.
För detta året har det betalats in 9 336
kronor (778 kronor/månad). Detta belopp
räknas varje år upp med höjningen av inkomstbasbeloppet.
Stiftelsen har haft ett jättejobb med att
anpassa vår verksamhet till ny EU-lagstiftning. Därför var det mycket glädjande
att vi i årets slutskede äntligen
fått alla de tillstånd som krävs
för att få fortsätta i nuvarande form. Eftersom våra pensionsfonder är placerade i
olika värdepapper såsom
aktier, räntefonder och dylikt
så har 2020 varit väldigt volatilt med kraftiga nedgångar
under våren som har följts av en
ännu kraftigare återhämtning under
årets andra hälft.
Vår avkastning ser för året ut att landa
mellan 1,5–2 procent. När det gäller pensioner skall man mäta över längre tidsperioder. Sett från start så har våra pensioner
ökat med i genomsnitt 5,5 procent.
mikael sällström
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Ständiga förändringar
Även förhandlingsarbetet har
varit mycket speciellt i år. Vi
hade börjat förbereda våra
koncernförhandlingar om ett
nytt löneavtal, när vi nåddes av
beskedet att de centrala parterna var överens om att förlänga gällande avtal fram till
och med 31 oktober. Orsaken
var givetvis pandemin.
Vi fick istället koncentrera oss på att få
ett avtal om korttidspermittering på
plats. Det första avtalet tecknades med
en giltlighetstid på 10 veckor med 1
veckas uppsägningstid, och innebar en
60-procentig permittering med 7,5 procent löneavdrag. Det fanns också möjlighet till både 40 och 20 procent permittering med lägre löneavdrag. Vi var dock
överens om det förstnämnda. Skulle det
senare visa sig att någon hade en lägre
permitteringsgrad justerades det efter
avtalet upphört.
Vi fick under den här perioden uppleva ständiga förändringar av regelverket
som i sin tur ledde till ytterligare förhandlingar. Under våren kom också signaler som tydde på ett mer utdraget förlopp som gjorde att vi förlängde avtalet
till att gälla totalt sex månader.
Redan under maj såg vi en klart ökad
orderingång som höll i sig under sommaren, så i mitten av augusti avslutade

vi permitteringsavtalet på de flesta produktionsorter i Sverige, inklusive Tuve.
Erbjöds avgångspension

Parallellt med detta avtalet lades ett
stort varsel på tjänstemannasidan. Ett
varsel som även innebar en övertalighet
bland våra medlemmar på GTT. Efter ett
antal förhandlingar löstes detta genom
att ett antal äldre medlemmar erbjöds
avgångspension samt några omplaceringar.
Under året så har också ett antal förhandlingar rörande arbetstider, organisationsförändringar, chefstillsättningar
genomförts.
Vi har också olyckligtvis haft ett antal
personärenden av skiftande karaktär.
Gemensamt för dessa förhandlingar är
att de är både tidskrävande och påfrestande. För det mesta brukar vi hitta lösningar som vår medlem kan acceptera,
men tyvärr minns man bäst dem som
inte slutar bra.
Nytt riksavtal

I början av november fick vi ett nytt
riksavtal på plats. Ett 29 månaders avtal
vars värde är 5,4 procent. Det innebar
att vi kunde starta upp vår koncernförhandling för att få till ett avtal för oss på
Volvo. Tyvärr lyckades vi inte komma
överens innan årets slut så förhandlingarna fortsätter efter helgerna.
mikael sällström

Skydd

Riskanalyser och skyddsronder
På våra bolag har anställda
varit permitterade i olika omfattning under året på grund
av pandemin.
Koncernen-Skydd satt med Health&Safety Sverige innan uppstart och gjorde
grunderna för fortsatta arbetet med riskanalyser. Innan vi startade upp så gjordes riskanalyser på alla ledningsgrupper
och på avdelningsnivå. De har varit levande och uppdaterats under årets
gång. Under året så är många åtgärder
framtagna för att minska smittrisken.
Många möten har ersatts av andra digitala lösningar som till exempel Skype
och Teams.
Tuve

Vi är 54 skyddsombud. Några projekt
som varit igång under året är: EMOB
(elbil), Gasbil ut på line, Facelift, Creewcab, XXL-hytt med mera. Vi har under
året jobbat med Vägenframåt, ett program på 12 veckor som ger möjlighet till
träning, livsstil och hjälp att söka studier och nya jobb utanför Tuve. Man kan
också validera sin kunskap och få det på
papper. En annan aktivitet som vi startat
är AKTIV, där valda delar av personalen
ges möjlighet att få hjälp och instruktioner med sin träning.

Vi har haft en del förändringsarbeten
under året. Ombyggnad av provrum 27,
ytterligare en lagerautomat vid
namn Tornado, ombyggnation
av godsmottagning för att
nämna några.
Campus Lundby har stannat av på grund av covid19. VIA-rapporteringen har
fortfarande stora brister. Vi
är i behov av utbildning bland
alla användare av VIA. Tyvärr inget
PSU (Personlig SkyddsUtrustning) arbete under året.

skyddsombud Tommy Snare är med i
arbetet.
Arbetet med framtidens vätgasbilar har påbörjats. Här har vi med
vårt skyddsombud Tomas Johansson.
Vi har arbetat aktivt med
att få till oss nya skyddsombud samt kartlagt alla våra
skyddsområden. Vårt tidigare
HSO Dan Ringborg har gått i
pension och vi vill tacka honom för
hans insatser.
Trucks

GTT

Vi har på Lundby och Hällered 15
skyddsombud. Det flesta projekten när
det gäller Campus Lundby har legat vilande på grund av covid-19. Några saker
som varit igång under året är VAS (självkörande fordon) testområden uppbyggda i Säve och i en gruva i Norge, här har
Dan Ringborg varit med från skyddet.
Vfl Fläktprovrigg, blåsrigg, ljudhall (Vfl
är en rullande landsväg där man mäter
bränsle samt luftmotstånd). Vårt

Här heter vårt skyddsombud Lars-Ove
Ranmalm. covid-19: Trucks var det bolaget som valde att även i det andra skedet i
september förlänga sitt permitteringsavtal ytterligare. Man har också arbetat hårt
med att genomföra och revidera riskbedömningar för hur man ska hantera pandemins följder på arbetsplatsen.
urban andersson

Buss

Volvo Bussars verksamhet
inom Grupp 40 finns både i
Göteborg och Hällered. Vi är 4
skyddsombud.
Vi fick under permitteringen gå digitala kurser hemma för att bredda vår
kunskap. Det genomfördes en omorganisation under permitteringen. Det beslutades att avveckla verksamheten i ARU.
Skyddsronder har genomförts på alla
områden. På Lastvagnar och Volvo Cars
har man ett säkerhetsråd som berör Hällered Provbana.
Penta

Vi är 2 skyddsombud. Vår nya arbetsmiljöingenjör är en stor hjälp och stöttning
i arbetsmiljöarbetet.
verksamhetsberättelse 2020
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Försäkring

Bra grundskydd för alla
Försäkringsvänner, det har varit
ett mycket speciellt år. 2020
blev inte som vi tänkt oss. Den
värsta pandemin svepte in och
ställde tillvaron på ända. Men
även fast situationen fortfarande är mycket allvarlig så kan
vi i alla fall börja se ett ljus i
tunneln med de kommande
vaccinen.
På kort tid har vi genomfört en omfattande digitalisering för att hålla igång
försäkringsverksamheten. Ända sedan i
våras har möten och information hållits
digitalt runt om i verksamheten. Vi har
saknat de personliga mötena med er,
men också lärt oss hur bra det faktiskt
fungerar med digitala kontakter. Försäkringsverksamheten rullar på i hög takt.
Bra att veta om:

◼ MOF: Glöm ej att anmäla alla olycksfall som du råkar ut för på fritiden, där
du behöver uppsöka sjukvården. Spara
alla kvitton.
◼ TFA: Om du skadar dig på jobbet så
skall du anmäla skadan till Försäkringskassan samt till AFA. Numera så kan du
söka ersättningar för förlorad inkomst,
bonus, vinstdelning och företagspension
med mera.
◼ AGS: Om du har varit sjuk mer än 14
dagar så skall du söka AGS som kan ge
dig en extra ersättning på cirka 10 procent när Försäkringskassan beviljat dig
sjukersättning eller aktivitetsersättning.
◼ Avtalspension: Det avsätts 4,5 procent av all din lön till avtalspension. Om
du tjänar över 501 000 kronor så får man
en avsättning till avtalspensionen på 30
procent på allt där över.
◼ Företagspension: Vid full andel sätter företaget av 778 kronor i månaden
till din pension 2020.
Bra grundskydd

Volvo Verkstadsklubb fortsätter erbjuda
ett bra grundskydd för alla medlemmar,
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en mycket förmånlig hemförsäkring
som är kraftigt rabatterad hos Länsförsäkringar där allrisk och bostadsförsäkringen ingår i premien.
Som medlem i Volvo Verkstadsklubb
finns det även möjligheten att teckna
Livförsäkring, Barnförsäkring samt
Volvo LO- Klubbars Försäkringsförening
med mera.
Då våra arbetsplatser har kollektivavtal så omfattas du av följande försäkringar:
◼ AGB & Omställningsförsäkring:
När du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.
◼ TGL: En livförsäkring.
◼ FPT: Extra ersättning vid föräldraledighet.
◼ Premiebefrielse: Pensionsbetalning
när du är föräldraledighet eller om du är
långtidssjukskriven.
◼ Delpension Det avsätts 2,2 procent
av din lön till pension.

Andra förmånliga försäkringar:

◼ Barngruppliv: Livförsäkring för
barn.
◼ GF 1975: Grupplivförsäkring för dig
och din make/maka/sambo 2 prisbasbelopp samt Barn 1 prisbasbelopp.
◼ Sjuk och efterlevnad: En sjuk och
diagnos samt livförsäkring för dig och
din partner.
◼ Juristförsäkring: Juridisk hjälp 15
tim per år.
◼ Inkomstförsäkring: En extra ekonomisk hjälp vid arbetslöshet de 100 första
dagarna.
OBS! Du måste ansöka om ersättning från alla försäkringar.
Vi har mycket att uträtta och se fram
emot nästa år! Vi vill att vi ger varandra
en stor eloge som gjort denna omställning möjlig! Tillsammans är vi starka.
Med det sagt längtar vi att kunna ses som
vanligt igen, förhoppningsvis under 2021.
stefan henriksén och seppo hölsä

Kultur & Fritid

T
L
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INS
Inställt på grund av covid
Kultur- och Fritidskommittén
bestod av 8 representanter från
gruppstyrelser som träffades
regelbundet under föregående
år för att planera olika fritidsaktiviteter för medlemmarna
från Volvo PV och Volvo Lastvagnar AB, och satte budgeten
för året 2020.
Klubben gick sedan isär, i en lastvagnsdel och en personbilsdel, och undertecknad fick arbeta efter den agenda och
den planering som gjorts när klubben
inte var delad.
Uppskattat biobesök

Året började bra med utlottning av årskort till Göteborgs Museum, som tyvärr

stängde från den 14 november tack vare
pandemin. Men korten kunde användas
fram tills dess.
Utlottningen fortsatte med Lisebergskort, Liseberg hade oturen att inte få
öppna parken alls och Lisebergskorten
omprogrammeras så de kan användas
för året 2021 istället, förhoppningen från
Lisebergs sida är att kunna öppna då.
Vi hann även med bioföreställning på
Aftonstjärnan som visade filmen ”Spies
in Disguise” den 1 mars för våra medlemmars familjer, med fika innan och
Festis och popcorn till filmen. Mycket
uppskattat.
Mycket blev inställd

På hösten, den 15 november, genomfördes en Spökvandring med skådespelare
som gestaltade döda människor från
förr, med start från Gustav Adolfs Torg.

Ett populärt evenemang som förhoppningsvis kan köras även hösten 2021.
I december gick det ut en frågesport
med tre fina priser.
”Robin Hood”, föreställningen på
Scandinavium som skulle spelas den 16
mars fanns också med på programmet,
men hann tyvärr ställas in. Biljetter hade
lottats ut men som kompensation fick
de medlemmar som vunnit två Lisebergskort var.
Andra aktiviteter som blev inställda
tack vare pandemin är Paddan, Skara
Sommarland, Nordens Ark, Carlstens
Fästning, bussresa Gekås Ullared, bioföreställning på hösten. Dessutom fick
konstföreningens resa till Danmark
skjutas upp.
Med förhoppning om ett bättre 2021!
maria jirehammar

verksamhetsberättelse 2020
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Introduktion

Studier

Alla ska med!

Viktigt att erbjuda
och värva

◼ Under året har det anställts många
nya medarbetare både via Adecco
men också som visstidsanställningar
på Volvo vilket vi ser som positivt.
Alla nyanställda oavsett anställningsform genomgår en facklig introduktion enligt gällande kollektivavtal.
Anledningen är att vi skall förklara
hur vår arbetsplats är organiserad
samt förklara hur spelreglerna fungerar på arbetsmarknaden redan innan
man börjar i fabriken.
Vi förklarar förbundets ändamål och
värderingar:
◼ IF Metall skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse och
styrka för att skapa bästa möjliga
villkor i arbetslivet och i samhället.
Förbundet skall genom denna gemenskap stärka arbetarnas makt i
förhållande till kapitalets makt.
◼ IF Metall är en medlemsstyrd organisation som bygger sin verksamhet på medlemmars delaktighet,
behov och önskemål.
◼ IF Metall är en demokratisk och
feministisk organisation som värnar
om ett demokratiskt samhällssystem
och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika
värde. De värderingar som vägleder
förbundets verksamhet är jämlikhet,
solidaritet och frihet.
I dagsläget är cirka 93 procent av de
anställda ”metallarna” på våra olika
bolag medlemmar i VVK och ambitionen är att inför kommande år öka
medlemsantalet ytterligare.
Ju fler som går med i facket desto
starkare blir vi som fackförening och
kan få till bra avtal för våra medlemmar samt påverka politiken så att vi
får lagar som gynnar oss i arbetslivet
och på fritiden. Men till syvende och
sist handlar det om solidaritet mellan
oss arbetskamrater och att vi finns
där för varandra.
magnus hansson och
daniel kristoffersson
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Studieverksamhetsåret 2020
omkullkastades ordentligt med
anledning av Corona-pandemin. I det stora hela så ställdes
nästan hela vår utbildningsverksamhet ner.
Det har gjort att inför studieåret 2021
kommer utbudet att vara ganska likt föregående år. Perioden under pandemin har
gjort att vi har ställt om ett antal utbildningar till digitala distansutbildningar, beredskap för detta finns även inför 2021.
Vi hade en planerad satsning under
verksamhetsåret 2020 på de fackliga
grundutbildningarna som är Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i
arbetslivet (LIA). Även Medlem i
facket som riktar
sig till medlemmar,
var prioriterad. Det
är dessa utbildningar som ingår i IF
Metalls satsning på
organisationslyftet.
Fokus på grundutbildningar

Det är viktigt att vi
fortsätter sätta fokus
på våra grundutbildningar, vi vet att med
kompetenta fackliga
företrädare så blir vi
vassare och starkare
som organisation.
Samtidigt flyttar vi
fram vårt inflytande
på såväl arbetsplatserna som i politiken.
Det är med kompetens vi företräder
våra medlemmar på bästa sätt.
Huvuduppdraget för studieverksamheten under 2020 års verksamhetsplan
var att:
◼ Erbjuda ett brett och omfattande studieprogram för såväl medlemmar som
förtroendevalda.

◼ Säkerställa handlingsplaner och genomföra uppföljningar så att våra målsättningar inom organisationslyftet uppfylls.
◼ Arbeta vidare med att stärka våra
handledare och studieorganisatörer i
deras uppdrag. Dessa uppdrag inom organisationen är viktiga och det arbetet
som dessa förtroendevalda gör är en förutsättning för att vi skall nå våra mål
inom studieorganisationen.
◼ Att vi på alla nivåer inom organisationen och i alla sammanhang – motarbeta
rasism och främlingsfientlighet.
…och på rekryteringar

Vi hade under verksamhetsåret ett ökat
fokus på rekryteringar till de centrala
utbildningarna som förbund, LO och
andra organisationer
planerade att genomföra under året.
Många av dessa utbildningar som är
spetsutbildningar till
våra förtroendevalda blev ju tyvärr
också inställda.
Det är och var ett
prioriterat område
att rekrytera medlemmar som aldrig
deltagit i någon
facklig utbildning
tidigare på grund
av att, är vi fler
medlemmar som
har insikt om nyttan av det fackliga
medlemskapet, så växer vi också
som organisation.
Det är och blir strategiskt fortsatt viktigt att fortsätta arbetet med att erbjuda
och värva fler medlemmar till sin första
fackliga utbildning. Det är där våra
framtida förtroendevalda finns.
Använd ditt medlemskap – delta i utbildningarna!
daniel kristoffersson

Jämställdhet- & Mångfald

JäMå-gruppen. Maria Jirehammar - LV, Carin Gerefalk - Penta, Lena Thornblad - LV, Carina Karlsson – GTT, Emma Martinsson – LV.

Inga osakliga löneskillnader
Efter att Volvo Verkstadsklubb
installerat sig på Stenebygården i början av året kom planeringen snabbt igång med att
bilda en ny JäMå-grupp. Gruppen består av personer från
olika geografiska bolag inom AB
Volvo i Göteborg.
När det första mötet hölls fanns det
ingen som visste omfattningen av covid19, så verksamhetsplanen har fått revideras ett par gånger. Från början låg det
med i planen att bjuda in medlemmar
och förtroendevalda till olika föreläsningar och temamöten både i teoretisk
och praktisk form.
Under första kvartalet bjöd företaget
in alla fackliga organisationer för att revidera likabehandlingsplanen på Lastvagnar i Tuve. Inriktningen var att ta
fram en ny plan för kommande tre år.
Under första halvåret insåg vi att det
skulle bli en omöjlighet att få ihop alla
berörda och gå igenom planen. Tanken
blev istället att ett fåtal skulle presentera
ett förslag på en minimerad version. Men
det ryckiga arbetssättet som uppstått
gjorde det svårt att genomföra, så istället
valdes att prolongera nuvarande plan.
Aktiva åtgärder

Från det beslutet som togs 2019 på Buss
om att bilda en arbetsgrupp av chefer
med uppgift att leverera ett antal åtgärder, fick de olika facken information i
slutet av 2020 att en workshop nu var
igång. En workshop hann hållas med
150 anställda innan permitteringarna

startade. Alla facken har uttryckt önskemål om att få vara mer delaktiga i genomförande av aktiva åtgärder.
På GTT hölls 4 möten i början på året,
där man började titta på aktiva åtgärder.
Kommittén delade ut Diversity Award,
som blev väldigt uppskattat. Av de planerade teman att hålla flera frukostseminarium hann vi bara hålla ett med
temat ”Great place to grow second part
of your career”. Det var engagerande
och gav chans till bra dialog om vad
som kunde göras.
På Penta har vi haft 3 av de 4 planerade kvartalsmöten och tittat på lämpliga
fortsatta åtgärder på Pentas anläggningar. Flera blev faktiskt gjorda där våra arbetskläder på kollektivsidan har blivit
standard med kvinnoutförande på samtliga klädmodeller.
På Trucks hölls ett möte där det planerades ett stort seminarium med SaraClaes som tyvärr fick ställas in vilket
även gällde övriga planer pga permitteringarna.
Lönekartläggning

Vi har också genomfört lönekartläggning på samtliga bolag i Göteborg. Kartläggningen på tariffsystemet visade inga
osakliga löneskillnader. Men på de
andra områdena där vi har individuella
lönesystem är det svårare att stämma av
att lönesättningen är korrekt. De noteringar som gjorts kommer att följas upp.
Under året har vi haft möten både digitalt men också IRL med IF Metall-förbundet och AB Volvo. Vid en av förbundets
presentationer så analyserade vi några av
de härskartekniker som finns runt
omkring oss, både på våra arbetsplatser

och i samhället. Det var en del av att ingå
i förberedelser för en medlemskonferens.
Förbundets stadgar och handlingslinjer
för jämställdhet och mångfald har också
diskuterats för hur vi kan skapa nya förutsättningar för att nå målet med att öka
antal kvinnor till 30 procent.
Förbundet har efter beslut på kongressen infört en årlig temadag på internationella kvinnodagen den 8 mars. Tanken är att klubbar och avdelningar ska
använda dagen i syfte att uppmärksamma kvinnors situation både på arbetsplatsen och i samhället. Den 8 mars bjöd
IF Metalls Avdelning 36 till konferens
tillsammans med andra LO-förbund. Det
hölls en föreläsning samt paneldebatt på
vilka sätt facken kan arbeta för att
skapa jämställdhet.
Kreativa diskussioner

Under ett av våra möten med företaget
presenterades vi för det projekt som
startats inom GTO globalt. Ett arbete
som pågår i flera steg, bland att annat
för att få en insikt i hur de anställda
upplever det att jobba i organisationen
med avseende på likabehandling. Det
ledde till bra och kreativa diskussioner.
Vi lyfte upp hur det ser ut för våra medlemmar inom IF Metall, exempel på förbättringar och hur vi ser på framtiden.
Vi är idag cirka 17 procent kvinnor
inom IF Metallkollektivet på AB Volvo
och den siffran har vi påpekat för företaget är för låg. Det som är positivt är att
det ligger i linje med företagets visioner.
Vi har intensifierat arbetet med hur vi
ska vända trenden för att få in fler kvinnor och det kommer fortgå under 2021.
lena thornblad
verksamhetsberättelse 2020
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Information

Slutord 2020

Slåss för
framtida
jobben
Efter ett 2020 som har varit allt
annat än normalt skall vi försöka blicka framåt och se vad
som blir det”nya normala”.

Fler källor till information
Verkstadsklubben har olika informationsflöden för att nå
medlemmarna. Medlemsmöten
är givetvis det viktigaste. På
dessa redogör klubben för
verksamheten och informerar
till exempel om nya avtal. Här
finns möjlighet till frågor och
svar. Den möjligheten har varit
kraftigt beskuren i år.
Desto viktigare blev andra källor till information. Vår medlemstidning Ventilen
fanns inte ens i början på verksamhetsåret. Den nya klubben måste snabbt ha
igång ett nyhetsblad. Det blev undertecknads uppgift att lösa det.
Spegla verkligheten
Namntävlingen fick in flera fina förslag.
Klubben valde Ventilen som vinnare. Och
sedan var det bara att köra igång. Målsättningen för oss är att ha en tidning som
speglar verkligheten för våra medlemmar.
Nyheter som berör oss metallare på AB
Volvo i Göteborg.
Till dags dato har fem nummer kommit
ut. Målsättningen inför nästa år är åtta
stycken utgivningar. Utöver de fem tryckta
nummer vi gjort har några Extra-Ventilen
delats ut, det är ett bra sätt att snabbt få ut
nyheter i fabriken. Exempel under året är
då avtalet om korttidspermittering teckna-

Volvo Verkstadsklubb, Göteborg

des, eller då riksavtalet var klart. I sådana
lägen går det inte att invänta ett tryckeri.
Det går också att reagera med en ExtraVentil om vi får signaler om att medlemmar begär information. Under året har vi
haft ett tydligt exempel på det. Det framkom att en del medlemmar ville ha mer information om de åtgärder som genomförts
på fabriken för att skydda oss mot smitta
av covid-19. Det tog inte lång stund förrän
det fanns ett extra medlemsblad som gjordes ihop med skyddsorganisationen. I det
fanns alla åtgärder uppräknade och skyddets syn på hanteringen. Informationen
kom ut direkt.
Tonvikt på nyheter
Vad vi också saknade under årets första
tid var en hemsida. Inte alldeles lätt att
konstruera skulle det visa sig. Planeringen
avbröts titt och tätt av pandemin, men
tack vare extern hjälp kunde den sjösättas
under hösten.
Vi beslöt under utformningen av hemsidan att lägga tonvikten på nyheter och att
man snabbt skulle hitta telefonnummer
eller mejladresser. Hemsidor har ofta en
tendens att innehålla för mycket information, det blir lätt att man går vilse bland
alla länkar. Så fort något händer som medlemmarna behöver ha info om så ska det
ut på hemsidan. Behöver man hjälp ska
det gå snabbt att hitta rätt person att
ringa, det var planen för hemsidan. Vi
tycker att den målsättningen lyckades.
lars-gunnar therus

Det kommer säkerligen att ta tid innan alla
de negativa effekterna av pandemin har
klingat av. Något som definitivt inte står
still, och som vi måste jobba med är att se
till så att effekterna av den omställning vi
står inför inte innebär att vi förlorar våra
jobb, utan att vi står förberedda att ta de
nya jobben som skapas.
Stärka anställningstryggheten
Det är oerhört viktigt att vi som facklig organisation och fackliga företrädare alltid
och i alla sammanhang slåss för att de nya
produkterna och den nya tekniken hamnar
på våra arbetsplatser. Därför skall vi också
se till att möjligheterna till omställning
inte bara är tillgängliga när du blivit arbetslös, utan också blir ett verktyg att använda för att stärka din anställningstrygghet.
Som du kanske märkt har vi fått igång
vår hemsida och vår nya tidning. Nu finns
det också förhoppningar om att vi skall
kunna ha fysiska medlemsmöten och även
möten med våra förtroendevalda mer regelbundet. Det personliga mötet är alltid
viktigt i en idéburen organisation. Där
delar man erfarenheter och bryter åsikter
på ett helt annat vis än vad vi kan göra digitalt.
Gjort ett jättejobb
Slutligen, en organisation är aldrig bättre
än de som företräder den. Därför vill jag
tacka alla förtroendevalda. Jag vill tacka
alla er som trots att 2020 har varit ett oerhört besvärligt år, gjort ett jättejobb med
att företräda våra medlemmar.
MIKAEL SÄLLSTRÖM
Ordförande i Volvo Verkstadsklubb
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