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Kvasten – en uppkäftig tioåring

För precis tio år sedan kom det första numret av Kvasten ut. Vad vi vet är detta unikt i Sverige för en oberoende fabrikstidning som ges ut av anställda på en arbetsplats. Därför handlar hela detta nummer om Kvasten själv.

Så här stod det i det första numret:
eller ens kritiserade det. På många ställen var folk irriterade
”Alla som någon gång städat vet att en trappa måste
men det syntes sällan. Tanken med Kvasten var att vi skulsopas uppifrån. Företaget gör tvärtom: det ger
le kunna berätta för varandra vad som hände i
sig alltid på oss på lägsta trappsteget. Vi tycker 
olika delar av fabriken och hur vi handskades
att det nu behövs någon som säger emot, som

med det. Genom att vi delade med oss av eröppet tar debatten med ledningen och kräver att
farenheter skulle vi kunna stötta varandra och
de börjar behandla oss med respekt. Någon som
hålla ett öga på företaget och cheferna.
pekar på att trappan skall städas uppifrån. Vi
Detta sammanföll med att vi var en grupp perhar därför börjat ge ut Kvasten för att ge föresoner som tidigare hade jobbat ihop men nu,
taget svar på tal och sprida information mellan
efter att vår avdelning (bana 1:21/1:30) lagts
olika delar av fabriken.”
ner, var utspridda på olika ställen och skift .
Även om ägare, direktörer och fabrikschefer har
Det var vi som startade Kvasten. Det märkkommit och gått gäller det lika mycket idag, tio år
tes snabbt att vi var rätt ute. Arbetskamrater
senare.
hörde av sig med tips om saker att skriva om.
Vi startade Kvasten för att det hände en massa saDet började komma in pengar så att vi kunde
ker på fabriken som upprörde många: vi blev tvingtrycka
Kvasten
i större upplaga.
ade till övertid, rotationerna minskades, överallt blev jobben
Och
på
den
vägen
är det...
hårdare. Det mesta utan att vår fackförening gjorde motstånd
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”Som att läsa någons dagbok för de senaste 10 åren.”

Så skrev en ny arbetskamrat som just upptäckt Kvastens arkiv på nätet. Det är också det som varit grunden för Kvasten,
att folk har hört av sig med sina egna historier och tips om vad som hänt i fabriken. I tio år har Kvasten varit en uppkäftig
röst där mycket av det som hänt i fabriken avspeglats. Att sammanfatta detta är naturligtivs omöjligt men här har vi samlat
några av Kvastens rubriker från vart och ett av de tio senaste åren som kan friska upp minnet på dem som varit med hela
tiden och ge lite bakgrund för dem som är nyare.

2006

En truckförares bekännelse
Måste truckförare äta?

2007

Planer och rykten och (brist på) information
15 Har vi rätt att gå på
toa?
Makten över tiden
Hot och rykten
Trångt på banorna
“Standardiserat arbetssätt”
Tyngre att köra blåback
Rehabsamtal: Gå
inte ensam!
Nedläggningen av natten
Städnoja: Äta från golvet?
Varslen – vad kan vi göra?
Uppsägningar och övertid
Vilka regler för omflyttningar?
Uppsägningarna – många
obesvarade frågor

Makten över vår fritid
Rationaliseringar – jobba och var glad
Företaget vill minska rotationerna
Ergonomibalansering skrotas
Handduksuttalandet: ”Det finns alltid
droppar att vrida ur
6
den handduken som
Mindre lag - bra för vem?
man tror är torr.”
”Perfekt närvaro”
Lagledare – Arbetskamrat eller miAnställ nu!
Sjuk eller religiös?
ni-PL?
Bemanningsföretag
och arbetsskador
Rutiner som gäller
när det passar
Brist på folk – anställ nu!
Obegränsad arbetstakt?
Mindre lag och rotationer
Lagledare – på vems sida?
Nya angrepp på rotationerna
Konsten att förstöra en avdelning
apr07
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ROTATIONERNA, IGEN...

I senaste VCT-nytt försöker TC-chefen svara på den hårda kritik han fått för att ha slagit sönder rotationerna under hösten.
Det går inte särskilt bra...
Satt och läste senaste VCT Nytt och
artikeln om "Många vinster med mindre
lag". I denna säger TC chefen John-Erik
Hermansson hur bra det är med mindre
rotationer. Han har till grund erfarenheter
från andra biltillverkare som han och
fabriksledningen besökt.

Hermansson försöker få oss att tro att en
montör blir snurrig i huvudet av för
mycket olika monteringar och detaljer. Jag
kan även förklara för John-Erik att jag inte
hade några problem att komma ihåg de
olika monteringarna på bilarna förut när vi
roterade på 29 balanser.

FRÅGA MONTÖRERNA
Jag undrar bara om det inte hade varit
lättast att prata med oss montörer direkt.
Hoppa över alla underordnade
nickedockor och gå till dem som står och
verkligen monterar bilarna för att veta vad
de tycker om de mindre lagen. Där lär de
finna en annan uppfattning. Att mer
mångsidigt arbete är välkomnat.

“LAGUTVECKLING”
Senare i texten nämner han även att
lagen skall bedriva lagutveckling och de
olika lagmedlemmarna skall få roller inom
kvalitet, ekonomi mm. Nu har vi klarat oss
utan det sen semestern. Vi har dessutom
ingen personal för att avlösa för dessa
ändamål.
Vår lagledare har fullt upp med att

Företaget har börjat använda något de kallar "Sassam-kartan",
för att kartlägga personer som varit sjukskrivna. Där skall
personens religion, ekonomi och vänner kartläggas. När man
varit sjuk på grund av fysiska skador och dessutom har läkarintyg
på de två senaste sjukskrivningarna, så börjar man ju undra över
vad det är för menig i att fråga om ens religion. Om man frågar
företaget eller Feelgood om de utgår ifrån att man ljuger om sina
sjukskrivningar så försäkrar de att så inte är fallet. Är dom bara
nyfikna eller tror dom att en religion kan påverka benpipor,
muskler, blod och kött? I så fall så undrar i alla fall jag vilken
religion som resulterar i längst respektive kortast sjuk skrivning.
"Sassam-kartan" är en utav många metoder i häxjakten på våra
sjuka kollegor. Kartan är stel, generaliserande och
misstänkliggörande. Det finns ingen anledning att svara på
konstiga och intima frågor om sitt privatliv.
Se också till att alltid ha en facklig representant du litar på med
dig när företaget kallar till samtal. Det har du rätt till!
Låt inte företaget kritisera dina sjuka kollegor, kritisera istället
företaget som gör dina kollegor sjuka.
Per Andersson 1:1 Natt

springa över hela TC och laga bilar
eftersom våra balanser är för hårt
balanserade redan nu i 48 bilars tempo.
Ändå säger Lars Danielsson i samma VCT
nytt att kvalitén förbättrats. Men det beror
väl på hur långt tillbaka man tittar. Väljer
man att jämföra med läget direkt efter
semestern när vi just börjat bygga S80 så
är den säkert bättre, men kollar man längre
tillbaka så har jag mycket svårt att tro att
den är det.
Men om vi nu är så mycket bättre än
tidigare, så kan vi väl börja rotera på större
rotationer nu igen nu när vi kan "nyttja
alla hjälpverktyg på bästa sätt", som
Hermansson uttryckte sig.
Jonas Lindblad, montör 1:2 natt

Ständig brist på folk. Tillfälligt anställda som får förlängt några
månader i taget. Mängder med folk från bemanningsföretag som
blir låsta på ett eller några få jobb och ibland inte vet från en dag
till nästa var de ska jobba. Så har det sett ut i TC i mer än ett år.
Och inte bara här. I Sverige finns idag 600 000 visstidsanställda,
dubbelt så många som för 10 år sedan.
För Volvo är det knappast ens lönsamt eftersom Adecco och
Lernia tar en rejäl slant extra för att hyra ut sin personal.
Frågan är varför de gör på detta viset. Är det för att medvetet
skapa ett osäkert klimat eller är det för att lura högre chefer att
det inte finns så många anställda i TC? (Bemanningsfirmorna
räknas ju inte som anställda utan som “köpta tjänster”.) Eller är
de bara dåliga på att räkna?
Företaget ser oss kanske som maskindelar som lätt kan bytas
ut mot reservdelar som de har i lager. Men vi som jobbar är
människor och en väl fungerande arbetsplats kräver
arbetskamrater som känner sig trygga och lär känna varandra.
Det är hög tid att sluta låtsas som att det skulle finnas en
tillfällig “arbetstopp” som behöver fyllas med tillfällig personal.
Fabriken saknar folk och de flesta som är tillfälligt anställda skulle
säkert vilja ha fast jobb.
Lars Henriksson

Missat något nummer av KVASTEN ?
Lugn. Det finns på: www.kvasten.tgk.net
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“Standardiserat arbetssätt” – till vems fördel?

Under några månader har en del förmän gått på kurser för att lära sig den nya metoden “Standardiserat arbetssätt”. I senaste
VCT-nytt berättas att metoden skall spridas över hela TC. Men varför införs det och vad innebär det i praktiken?
arbetssätt” det vill säga det sätt som alla
montörer som är med och skapar dessa
Att vi montörer har velat få göra oss
måste följa och som tiden på balansen
skall de göra det bättre för oss. Dessutom
hörda om vår åsikt i det praktiska arbetet
beräknas efter. Det säger sig själv att det
skall det bli bättre kvalitet, allt enligt
på våra balanser är inget nytt för någon.
kommer att vara den som är snabbast som
företaget.
Men när man opponerar sig om
sätter standarden.
ombalanseringar blir man oftast överkörd
Frågan är om det inte är lite för bra för
direkt med motivationen att det SKA
FYLLER LUCKOR
att vara trovärdigt att företaget faktiskt
fungera enligt tekniker och deras
Vi hittar alla våra egna små genvägar
kommer att utgå och lyssna på oss
datasystem eller papper.
när vi jobbar som ingen tekniker kan
montörer för att underlätta arbetet för oss
komma på vid sitt skrivbord. Idag
och även kvalitetssäkra?
LYSSNA PÅ MONTÖRERNA?
använder vi dessa små genvägar till att
ÄTT
ATT
RATIONALISERA
S
Nu helt plötsligt, år 2008, har företaget
få en liten andhämtningspaus när vi
I själva verket är det nya systemet bara
kommit till insikt med att man ska utgå
sträcker på ryggen eller byter några ord
ett
sätt
att
rationalisera.
När
vi
montörer
från montören. Det är åtminstone så det
med kompisen bredvid. Med
själva är med och tar fram metoder för att
låter. Man har kopierat en metod från
“standardiserat arbetssätt” kommer
jobba hittar företaget “luckor” med tid.
Toyota som innebär att montörer i samråd
dessa luckor att fyllas med mer
med LL, PL och tekniker kommer fram till
monteringsmoment eller i värsta fall kan
Systemet går ut på att PL skall gå och
nya arbetsinstruktioner som kallas OIS
det anses att det jobb som tre montörer
titta på alla olika montörer och komma
(Operator Instruction Sheet) och WES
gör idag kan göras av två
fram till vem som jobbar bäst (mest
(Work Element Sheet). Eftersom det är vi
“standardiserade” montörer.
effektivt). Detta blir sedan “standardiserat
Skeptisk montör, 1:2-an

Gamla nyheter

Företaget presenterar “Standardiserat arbetssätt” som något nytt och spännande som gör vårt jobb bättre. I själva verket
handlar det om en över hundra år gammal metod, uppiffad i Japan för 50 år sedan, för att pressa maximalt arbete ur arbetare.
och kolla efter vem som jobbar “bäst”
som Toyota gjorde på 50-talet och som
“Standardiserat arbetssätt” är varken
dvs fortast utan att göra fel.
infördes i USA på 80-talet. Denna “nyhet”
nytt eller unikt. Grundprincipen, att
I den japanska modellen finns inga
införs alltså nu i Torslanda.
studera hur människor arbetar och sedan
avtal som reglerar arbetstakt (och helst
Ett glättigt reportage i VCT-nytt
bestämma exakt vilka handgrepp som är
inga fackföreningar alls) utan man kör
beskriver metoden som ett sätt att
de “rätta” och framför allt hur lång tid
“går det så går det”-principen. Funkar
förbättra kvalitet och ergonomi. Detta är
det får ta, är över hundra år gammal. Den
det inte så tar man bort något moment.
trams.
principen ligger till exempel till grund för
Hinner montören med så gör chefen en
Att det skulle finnas exakt ett sätt att
ackordssystemen MTM och SAM som
ny “standard” och lägger till mer jobb.
jobba som skulle vara bäst för alla,
företaget i många år använt för att
Det är ingen slump att samtidigt
oavsett längd, styrka och andra
bestämma hur våra balanser skall se ut.
som “standardiserat arbetssätt”
egenskaper, är självklart orimligt.
“Standardiserat arbetssätt” är en
införs pågår diskussioner om att
Teckningen från det fordägda Mazda i
utveckling av detta som japanska företag
införa “fri balansering” dvs att
USA här bredvid
balansera helt utan avtal och
visar istället tydligt
regler.
vad det handlar om:
Företaget
brukar
säga
att
att få arbetaren att
rationaliseringarna är till för att “rädda
jobba hårdare.
jobben”. Säkert kommer vi att få höra
Det nya med detta
det när vi i nästa vecka kallas till ännu
sätt
att
göra
ett stormöte där våra högt betalda chefer
tidsstudier är att
säger att vi måste dra ner på
förmännen (helst
kostnaderna. Men Ford bryr sig inte om
med hjälp av
våra jobb, bara om sina vinster och det
arbetarna själva)
spelar ingen roll hur mycket vi hjälper
skall
sköta
“Nuvarande situation” och “Standard”
En chef med tidtagarur och block hänger över en arbetare rationaliseringarna
till att rationalisera, de kommer ändå att
och drömmer om högre arbetstakt. Ur Mazdas manual för genom att smyga
vilja ha ut mer.
“standadardiserat arbetssätt”. Mazda ägs av Ford.
När nu förmännen skall börja spionera
runt på avdelningen
VändÊ
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Bortförhandlad
Sällsynt fynd: Bra chef funnen i TC!!
Lagledardebatt: Laget skall välja!
Standardiserad övervakning
Uppsagd för andra gången
Krisextra: Ska företaget få sänka lönen?
Tunga lyft på lagret
Övertid och hot
Välkomna (tillbaka)
från Bulycke!
Gamla skor
Vi på PP-line får slita för deras missar!
”Kvastens skaft är
långt och är du en
sopa kan du aldrig
komma undan.”
Handduken: ”Övertid är ert eget fel”
Fortsatta problem på Power Pack
EX

TR

A
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mar 09
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Skall företaget få sänka lönen?

Måndag 2 mars gick det plötsligt ut på nyheterna att Metall skrivit ett avtal som gjorde att företagen kunde sänka arbetstid och
lön för arbetare. I detta snabbt hopkomna nummer av Kvasten försöker vi reda ut vad som hänt.

I förra Kvasten fanns en artikel med rubriken “Sänkt
lön räddar inga jobb”. Där skrev vi bl.a. om hur
bilarbetarfacket i USA gått med på sänkta löner utan att
det räddat några jobb. Vi varnade också för att sådana
krav snart skulle komma hit. Vad vi inte visste var att vår
fackförening IF Metall i all tysthet var i full gång med att
förhandla fram ett sådant avtal. Som vanligt fick vi
informationen via massmedia.
AVTALET
Den viktigaste i avtalet är den första paragrafen:
§1 Genom lokal överenskommelse kan arbetarnas
utgående lön sänkas, dock inte med mer än 20
procent. Under motsvarande andel av ordinarie
arbetstid ska arbete inte utföras.

Detta betyder att företaget kan skicka hem oss när
det passar företaget och kan då minska vår lön med upp
till 20 procent, dock max så mycket som motsvarar den
lediga tiden.
Om de vill kan de alltså skicka hem folk en dag i veckan
och minska lönen med 20 procent.
För att detta skall vara möjligt krävs dock ett avtal
med den lokala fackföreningen, i vårt fall Volvo
Verkstadsklubb.
Avtalet gäller, med tre månaders uppsägningstid till 31
mars 2010.
UPPGIVET
För tre år sedan gav IF Metall arbetsgivarna enväldig
rätt att beordra övertid. Nu får de alltså, om de lyckas
få igenom lokala avtal, enväldig rätt att minska arbetstiden
och lönen med upp till 20%.
Viss måste man vara realist, ingen kan vinna alla strider,
ibland förlorar man och ibland får man kompromissa.
Men då skall man givit motståndaren en rejäl fight
först! Det Metalls ledning nu gör är att lämna walkover.

MÖTA KRISEN?
Metalls ledning säger att detta är ett sätt att möta den
allvarliga ekonomiska krisen. Och vore det så kunde

man kanske stå ut med det. Men minskade löner har
aldrig hävt någon kris. Om vår köpkraft minskar kommer
krisen bara att bli än värre och djupare. Det som istället
skulle behöva är sänkt arbetstid som betalas med de
enorma vinster som företagen gjort under de senaste
årtiondena.

LOKALA FÖRHANDLINGAR?
Om avtalet skall kunna tillämpas på Volvo PV krävs
alltså att klubbstyrelsen godkänner ett lokalt avtal om
sänkt lön och minskad arbetstid. När detta skrivs har
ingen information om detta kommit men det är svårt att
tro att det centrala avtalet skrivits under utan att Volvos
representanter i Metalls styrelse varit inblandade. Det är
mycket troligt att förhandlingar om detta kommer igång
snart eller kanske rentav redan startat.

LÅT MEDLEMMARNA BESTÄMMA!
Förhandlingarna om uppsägningarna i höstas skedde i
nästan total tysthet och så brukar det tyvärr gå till här
alltför ofta.
Men så får det inte gå till nu! Därför måste vi ställa
krav på våra fackliga representanter:
 Verkstadsklubben och gruppstyrelserna måste
omedelbart gå ut till oss medlemmar med information
om vad som sker och vilka diskussioner de har med
företaget.
 Innan något avtal sluts måste det presenteras
noggrant och gå ut till oss medlemmar för att godkännas
av oss i en omröstning.

INGET FACK FÖR ATT BACKA
De flesta som jobbat ett tag vet att vi behöver en
fackförening för att försvara våra intressen. Men alla
vet att man inte behöver någon fackförening för att göra
eftergifter och sänka lönerna. Med denna typ av avtal
gräver metalledningen fackföreningens grav.
Ingen i Metalls ledning hade ens kommit på tanken att
informera oss medlemmar eller fråga om de fick lov att
skriva på ett sådant avtal i vårt namn. Så får det bara
inte gå till om det skall bli förhandlingar här på Volvo!
Lars Henriksson

Avtalet finns inte på IF Metalls hemsida men ligger, med underskrifter och allt, på arbetsgivarnas hemsida:
http://www.teknikforetagen.se/upload/sve/overenskommelse_09_03_02.pdf
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Smygfotografering!
Toaavlösningar – igen!
1:2 efter ombalans: ”Katastrofområde”
Vänd!

Blodig olycka –
men inget stopp!
Sålda till Geely
Planerad
sexdagarsvecka
Stress och trakasserier på Blåback
Handduksbyte –
Danielsson
till
Kina
Osäkra jobb på
Lernia
Metall godkände ungdomslöner
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… och arbetskamrater från Lernia åker
ut.
Musik bara i ett öra
Bemanningsföretag
skapar ohälsa
Företaget vägrar
köpa lyft – Arbetsmiljöverket till TC.

笤帚
Det kinesiska tecknet för Kvast.
En kvast symboliserar i Kina vishet och eftertanke.
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FRÅN DETROIT TILL SHANGHAI

LOKALA

I drygt tio år styrdes Volvo PV från Detroit. Efter snart tre års
spekulationer om att Ford skulle göra sig av med Volvo är
företaget nu ägt av kinesiska Geely med säte i Shanghai.
Vad detta kommer att innebära kan ingen säga, det är första
gången ett kinesiskt företag köper ett västerländskt bilföretag.
(Det första kinesiska köpet av ett utländskt bilföretag ägde rum
2004 när Shanghai Automotive Industry Corporation köpte
koreanska SsangYong Motor Co. Det gick inte så bra,
SsangYong försattes i konkurs 2009.)
Kinesiska företag lär inte fungera annorlunda än andra privata
företag: de kommer att göra det de tjänar mest pengar på. På
kort sikt kommer det troligen inte att innebära någon större
förändring för oss i fabriken. Vi kommer att ha samma chefer
som kommer att buga för nya herrar.

I mars 2010 fick vi ett nytt centralt avtal, sedan dess har det
varit tyst om de lokala förhandlingarna. Enligt uppgifter till
Kvasten har de nu startat igen efter semestern och våra
representanter ska ha fört fram våra krav till företaget. Vilka
krav detta är och vad företaget svarat är fortfarande okänt för
oss medlemmar.
ÖVERTIDSREGLER
Ett av de krav som kom upp i de centrala förhandlingarna var
ändrade övertidsregler. År 2006 gick Metall med på att företagen
skulle få i det närmaste total makt över vår fritid, något som de
snabbt använde inte minst här på Volvo. Cheferna beordrade
folk att jobba helger och den som inte ville eller kunde fick
snällt söka ledigt på sin lediga dag.
När krisen slog till 2008 blev det slut på övertiden men när det
nu behövs bilar igen har företaget uppenbarligen bestämt dig
för att använda övertid maximalt istället för att anställa tillräckligt
med folk för att klara produktionen på orinarie arbetstid.
Välkomstpresenten efter semestern var sexdagarsvecka för
dagen och nattjobb för kvällen och enligt ryktena är det mycket
mer planerat redan.
I de centrala förhandlingarna släppte Metall alla krav på nya
övertidsregler utan att ta någon strid.
I de lokala förhandlingarna kan våra representanter nu ta upp
reglerna för övertiden igen och kräva att vi får anständiga regler
som gör att företaget inte kan tvinga oss att jobba på vår fritid.
Rykten (och det är tyvärr det enda man kan gå på eftersom
förhandlingarna som vanligt sker i hemlighet) säger att frågan

Sålda igen

Vad vi vet är att Geely planerar en ny fabrik i Kina, troligen i
Jiading, en förort till Shanghai. “Beslutet ska fattas här och av
styrelsen”, säger talespersoner för Volvo i media. Men Volvos
styrelse är tillsatt av Geely och ordförande är Li Shufu själv.
Vad som än sägs kommer nu order från Shanghai. Och som mr
Li bestämt, så lär det också bli.
Den fabrik som byggs i Kina ska ha kapacitet på 300 000 bilar
medan Geely räknar med att bara hälften av detta ska säljas där.
I sitt första brev till oss skrev Li Shufu: “Som ett första steg
kommer vi att fira “lanseringen” av vårt samarbete efter
sommaren.” Om den nya ledningens uppfattning om “fira” är
att beordra att övertid första veckan efter semestern lär
samarbetet inte bli särskilt smärtfritt.
Lars Henriksson

AVTALET

Vad händer??

VändÊ

1:2 – hur gick det sedan?

I Kvastens juninummer skrev vi om den katastrofala ombalansen på bana 1:2. Två månader, efter ombalansen frågade vi några av
dem som arbetar på banan vad som hänt.

I juni, några veckor efter ombalansen sammanfattade en av
arbetarna situationen med orden “Vår bana är ett
katastrofområde” .

Så vad har företaget gjort för att rätta till saker och ting på
banan?
Inte mycket visade det sig.

– En av de ergonomiskt värsta monteringarna ska bort, har
de sagt, berättar en av montörerna på banan. Det var en

kablagemontering som redan innan ombalansen var dålig men
som blev helt hopplös när man var tvungen att gå upp på en
ramp medan man monterade neråt (!), förklarar han. Men
huvudproblemet, att folk jobbar på varandra och har för lite
tid, det kvarstår.
– Vi får stöttning när det finns folk. Inte annars, berättar en
annan. Då är det meningen att lagledarna ska stötta oss men
det funkar självklart inte. De har fullt upp och kommer bara när
det blivit stopp.
VändÊ
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Rullande avlösningar i höst

I förra numret skrev vi att det gick rykten om rullande avlösningar. Två veckor senare gick klubbstyrelsen ut med en Fördelare
och bekräftade ryktet. De hade kommit överens med företaget om att vi ska köra rullande avlösningar under sex månader i höst.
Frågan dominerar givetvis detta nummer av Kvasten. Vi frågade i några lunchrum vad folk tyckte om detta och synpunkterna var
många och rätt lika (även om några inte gick att trycka...). Här är en handfull citat från personer på några avdelningar, framför
allt på dagtiden, som beskriver stämningen i fabriken.
MP

“Vi borde bli tillfrågade innan de kör
igång en sådan här sak. Vem är det som
godkänner det? Är det facket? Men
facket är ju vi, eller hur? Inte någon
styrelse någonstans.“
“Hur kom de fram till att det skulle vara
en avlösare på 8 personer? Det måste
väl anpassas till hur stora lagen är?”

“Ska cheferna också ha rullande
avlösningar?”
“Man vet inte när man får äta från dag
till dag. Att stå på balans och vara
hungrig är inte nyttigt. Man kommer att
bli grinig och göra mer fel.”

“Det sociala drabbas när man inte kan
sitta och fika med sina arbetskamrater.”
“Rullande avlösningar är värdelöst och
ersättningen är katastrof.”

1:1

“Ingen här vill ha detta.”

“380 kronor i månaden för att slippa
träffa sina arbetskamrater. Det är ju som
hittat…”

“Det handlar inte om pengar. Det är
aldrig tyst vid rasten så man får ingen
matro.”

“De har inte ens kommit ut och pratat
om det innan.”

“Vi har inte blivit tillfrågade, bara fått
ett papper. Det är facket som fört vår
talan.”

“Rullande avlösningar förstör hela
matron. Det kan inte vara nyttigt att äta
så.”

“Jag minns hur det var förra gången.
Så fort det blev dåligt med folk kom de
och sa: – Om du hoppar över din
avlösning idag får du dubbelt i morgon.”

“De borde åtminstone anpassa det så
att det blir en timma mellan avlösningen
och rasten.”

“Det är inte nyttigt att stå på balans
och vara hungrig.”

“Många äter inte frukost innan de går
till jobbet. Nu kan man inte veta när
frukosten blir och det kan dröja väldigt
länge tills man får äta.”

DÖRR HÖGER

“Det är kanske inte så farligt men mina
raster förstörs. Vi blir mer stressade.”
“Vad händer med avlösningarna när det
saknas folk?”

“Hur kunde de gå med på något
sådant? Jag fixar det inte!”

1:2 OCH AMP

“Det värsta är stressen. Man vill inte
försena avlösningen för den som kommer
efter, så redan efter ett par minuter börjar
man titta på klockan.”

“Alla våra personliga rutiner sabbas.”

Fråga oss på
golvet!

Hur ska man kunna argumentera för
att vara med i facket när våra
representanter beslutar över huvudet på
oss? Kvasten fick en bekymrad
insändare:

Så verkar det då alltså som om ett av
Volvos genom tiderna största
"missfoster", rullande avlösningar, gör
comeback. Självklart kan man, om man
ser på det från Verkstadsklubbens nivå,
ta det positivt och tycka att det är bra för
oss alla att Volvo kan producera och sälja
så mycket bil som möjligt. Men jag är
övertygad om att om de tog sig ner till
verkligheten och frågade oss på golvet,
som trots allt har erfarenhet av detta sen
förra gången, så skulle de knappast
kunna hitta en enda jävla (...ursäkta
svordomen, men jag är lite upprörd...)
person som har något positivt över
huvud taget att säga om detta fenomen
från sist det begav sig.
Jag minns hur jag själv, då jobbandes
på Puren, brukade sitta som en zombie
på lunchrasten, både mentalt och fysiskt
utmattad, och önska att detta halvår av
stress och oregelbunden kost och vila
skulle få ett slut. Samma känsla hade
samtliga inom arbetslaget.
Jag är själv en person som aldrig skulle
gå ur facket, jag ser det trots allt som en
självklarhet att vara solidarisk med mina
arbetskamrater. Men jag måste erkänna
att även jag får allt svårare att hitta
hållbara argument för att försvara IF
Metall, Verkstadsklubben och vår kära
gruppstyrelse när folk kommer och
ifrågasätter varför man över huvud taget
ska vara medlem.

Vänd!Ê
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Stoppdagar ur vår
egen ficka

Vem ska stå för notan när det blir dåliga tider – vi eller
företaget? Och vem ska bestämma hur vår fackförening
hanterar den frågan – ledningen eller vi medlemmar?

Förra veckan fick vi ett besked som var både väntat och
oväntat. Att det skulle bli stopp vecka 44 var inte helt
överraskande, rykten och spekulationer hade gått i fabriken ett
bra tag. Det oväntade var att stopptiden delvis skulle tas ur
våra individuella kompbanker.
Bakgrunden är självklart den ekonomiska kris som råder i
världen och nedgången i försäljning som drabbat Volvo. Det
finns inget som garanterar att dagens kris är mindre allvarlig än
2008 och samma fråga uppstår som då: hur ska vi som arbetar i
bilindustrin möta krisen?
Det avtal som klubbstyrelsen gått med på har givit upphov
till en hel del frågor i fabriken. De allra flesta tycker nog att
några dagars ledighet är rätt skönt, även om en vecka mitt i den
gråaste hösten inte är den tid man drömmer om att ha semester
på. Men att ta vår inarbetade kompledighet (som ju är samma
sak som våra pengar ) borde inte en facklig ledning kunna göra
utan att fråga om lov. Detta är dessutom inte en lösning på sikt
och som det ser ut är det långsiktiga lösningar som behövs.
Det finns säkert argument för att skriva på ett sådant avtal
som klubbstyrelsen gjort och det finns argument mot. Men
varför sådana här avtal alltid ska dimpa ner uppifrån utan att ha
diskuterats innan, det är väldigt svårt att förstå. Även om
förhandlingarna skedde under tidspress kan det inte ha varit
omöjligt för våra fackliga representanter att snabbt få ut
information och med hjälp av gruppstyrelser och kontaktombud
hålla möten på golvet. Visserligen var det länge sedan folket i
klubbstyrelsen själva jobbade i produktionen men så svårt kan
det väl ändå inte vara att lämna kontoren vid TK-porten för
några dagar och gå ut till oss medlemmar för att informera och
VändÊ
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Lådbilar och
rationalisering

Ett säkert tecken på att försäljningen går ner är att det finns
tid för olika sorters kurser. Utbildning åt oss som jobbar på
golvet är något företaget i bästa fall slänger in för att fylla ut tid
när det går dåligt. Och nu är det igång igen. Den här gången
ska vi tydligen gå på kurs och lära oss bygga lådbilar. Det låter
skrattretande men har en allvarlig baksida. Om vi förstått saken
rätt är det en kurs som ska lära oss rationalisera, det vill säga
att se våra jobb ur företagets synvinkel och lära oss hur man
gör så att så få som möjligt ska göra så mycket som möjligt.
Med tanke på de uppgifter som läckt ut – att ledningen nu
vill ta bort 62 jobb, 31 balanser per skift – ska vi nog tänka oss
för när vi går på lådbilsbyggarutbidlning.

Lerniamontör sa ifrån–
blev omplacerad

Under en längre tid har ett antal Lerniamontörer byggt upp ett
fackligt nätverk som bland annat försöker hålla koll på när
Lerniaanställda blir illa behandlade. Här skriver de om ett
sådant fall.

Vi har samlat på oss och kartlagt många utav de saker
Lerniaanställda montörer utsätts för av produktionsledarna på
banorna. Här publicerar vi ett sådant aktuellt fall.
Efter att en Lerniaanställd montör på kvällsskiftet öppet
uttryckt kritik mot ledningen och rutinerna med sina
arbetskamrater i samband med den nya ombalanseringen på
1:1an, så valde produktionsledaren att tvångsförflytta montören.
Lerniachefen för kvällsskiftet tog emot de argument som 1:1ans
produktionsledare gett honom för att montören skulle avlägsnas,
och placerade därefter montören på en annan avdelning.
Innan detta hände så hade samtal förekommit mellan både
montören, 1:1ans produktionsledare och Lerniachefen om att
montören hade skadat axeln och varit sjukskriven. Detta var på
grund av en olycka och montören hade läkarintyg på sin skada.
Under dessa samtal så uttryckte produktionsledaren irritation
över montören och undrade om han ville arbeta på någon annan
avdelning. Det ville montören inte göra.
Vad var det då för skäl som produktionsledaren överlämnade
till Lerniachefen och som gjorde att montören
tvångsförflyttades? Hade han kommit försent ofta, haft mer fel
än andra eller hade han misskött sitt arbete på något sätt? Nej.
Enligt 1:1ans produktionsledare så var skälen att montören hade
pratat i telefon på banan och därigenom haft dålig attityd.
VändÊ

Blåsigt på toppen

Efter en längre tid av interna strider i företagsledningen
passade Jacobys fiender på att ge honom sparken efter att han
varit sjuk den senaste månaden.
Den nye VD:n Håkan Samuelsson säger att han nu ska satsa
hårt på Kina. Hur det ska gå till framgår inte men han verkar ha
en del erfarenheter av kontakter med Asien. År 2009 avgick
han hastigt (men inte särskilt lustigt) från sin post som chef för
lastbilstillverkaren MAN sedan tysk polis slagit till mot
företagets huvudkontor och beslagtagit dokument som visade
att MAN mutat inköpare i Afrika och Asien. Samuelsson
förnekar inblandning men enligt tyska tidningar har åklagaren
i München nyligen inlett en utredning om hans inblandning i
muthärvan.
Även om de chefer som satsat sin karriär på att vara lojala
mot Jacoby nu blir nervösa innebär det sällan någon större
skillnad för oss som gör bilarna att det blir nya ansikten ovanför
slipsarna i direktionen. Förutom att vi nu ska jobba ihop till en
fallskärm åt den avsatte VD:n. Låt oss hoppas att den tyska
polisen inte hittar saker som gör att vi ska behöva betala en
fallskärm till.

Byte på VD-posten.
Varsel om uppsägning av Lerniaanställda när takten dras
ner
”Rehab”samtal efter tre sjukskrivningar
Taktuppgång
Skyddet kräver färre gula balanser
Ambassadörstidningen ”Solsidan”.
Fabriken i Uddevalla läggs ner
Nya arbetskamrater från Uddevalla
kommer in...

Höst

I ena örat?

Så, då var vi igång igen efter semester
vilan. Knappt har vi hunnit ur startgro
parna förrän ledningen planerat in lör
dagsövertid. Om det beror på strul efter
semesterns ombyggnationer eller är ett
sätt att lösa planerad ökad försäljning är
svårt att veta, Vi har varit med förr om att
övertid planerats in som normal arbetstid.
Om ledningen tar upp denna ovana igen
kommer det säkert att bli nödvändigt att
testa vad det senaste avtalets skrivningar
om övertid är värda. Där står det att ”arbetsgivaren ska ta hänsyn till den anställdes behov av rekreation och familjeliv”.
Men då krävs det förstås att de som inte
anser att de kan eller orkar jobba övertid
när chefen pekar med hela handen säger
till sina fackliga representanter att de ska
upp en förhandling så att vi får se om av
talet givit oss större makt över vår fritid.

De årliga samtal vi har med våra chefer
(medarbetarsamtal, utvecklingssamtal el
ler vad man nu vill kalla dem) är kanske
inte det mest spännande vi är med om un
der året. Och det är kanske heller inte så
att alla lusläser de ordningsregler vi tving
as skriva under vid slutet av dessa samtal
och därför missar att företaget då och då
inför nya påhitt i dessa regler. Ett sådant
som kom till för inte så länge sedan är
att vi bara får lyssna på musik i ena örat.
För ett antal år sedan försökte fabriksled
ningen helt förbjuda mp3spelare med
argument om att det kunde skada kvali
teten. Den som lyssnade på musik skulle
t.ex. inte kunna höra klickljuden när man
monterar kontakter. Alla som någon gång
monterat vet att man snarare känner än
hör när en kontakt klickar i. När man går
omkring i fabriken eller kör ett fordon är
Vänd!

Han visste
ingenting

I förra veckan gick vår VD, Håkan
Samuelsson, ut och berättade att han gjort
en uppgörelse med åklagarmyndigheten
i München. Hans namn hade nämligen
varit uppe i den utredning om mutor som
lastbilstillverkaren MAN skulle ha gjort
sig skyldig till under den tid Samuelsson
var VD där. Samuelsson säger, som han
sagt hela tiden, att han är helt oskyldig
och inte vetat någonting om dessa mu
tor. Hans jobb som VD för Volvo PV gör
dock att han inte hinner med att engagera
sig i den rättsliga processen i Tyskland.
Samuelsson har därför gjort en uppgörel
se med de tyska åklagarna om att betala
500 000 euro till välgörande ändamål.
När han har gjort det kommer åklagaren
att sluta utreda påståendena om att han
Vänd!

Vilken fackförening behöver vi?

I några nummer under hösten kommer Kvasten att skriva om hur vår fackförening skulle kunna förändras för att bli
bättre. Vi tar gärna emot synpunkter på dessa artiklar liksom andra tankar om problem och förslag på förbättringar i vår
fackförening. Vi börjar här med den viktigaste frågan: Vad är egentligen en fackförening?
En fackförening är en medlemsorganisation, alltså en organisa
tion som består av personer som slutit sig samman, i vårt fall för
att gemensamt företräda våra intressen mot arbetsgivarna.
Facklig styrka kommer sig inte av att vi har några smarta för
handlare som kan prata omkull cheferna. Den kommer sig av
att förhandlarna har en en organisation i ryggen. Det är det enda
som i det långa loppet kan tvinga arbetsgivaren att prata med
och ta hänsyn till oss och våra krav, inte lagar, inte välutbildade
förtroendevalda, hur viktigt detta än är.
Styrkan finns hos oss
Att vi idag har olika lagar, avtal och inarbetade traditioner som
gör att företaget förhandlar med facket beror på att vi en gång
tvingat igenom detta genom strejker, blockader och andra strids
åtgärder. Trots att vi haft kollektivavtal i över hundra år skulle
arbetsgivarna inte tveka en sekund om de hade chansen att slippa
förhandla och istället besluta allt på egen hand. Det enda som
hindrar dem är att facket fortfarande kan ta till stridsåtgärder
och det som gör att facket faktiskt kan hota med detta är att vi
är många medlemmar i facket. Alltså att fackföreningen är en
medlemsorganisation.
Ord och verklighet
”Du är facket!” Så står det på vår IF Metalls hemsida i Gö
teborg. Samma sak sägs på många fackliga kurser och informa
tionsmöten. Och visst är det så det borde vara, utan oss medlem
mar, ingen fackförening.
Men hur är det i verkligheten? Är det så vi ser på vår egen
organisation? Under lång tid har det i många fack smugit sig in

ett annat synsätt, en arbetsfördelning där de fackliga represen
tanterna är de som gör det fackliga jobbet medan medlemmarna
bara betalar sin avgift och möjligen står till hands om ledningen
känner sig tvingad att hota med strejk. Eventuellt bjuds vi in till
något möte för att höra vad ”facket har gjort”.
Hur vi pratar
Det sättet att tänka har även tagit sig in i språket. Ofta kan
man höra fackligt aktiva säga att de pratat med ”klubben” eller
”förbundet” när de menar att de pratat med klubbstyrelsen eller
någon som är anställd på förbundskontoret i Stockholm. Tanken
som ligger bakom detta är att facket egentligen är de olika sty
relserna och funktionärerna, inte de många medlemmarna i orga
nisationen. Samma tanke avspeglar sig när enskilda medlemmar
kan fråga: ”Du väl med i facket, va?” (vilket i princip alla är här
på Volvo) när det man för det mesta undrar är om den tillfrågade
sitter i någon facklig styrelse.

Inget advokatkontor
Fackliga förtroendevalda går på kurser och får lära sig avtal,
lagar och förhandlingsteknik för att kunna företräda medlem
marna. Det är ofta bra och viktig kunskap, men mycket sällan
går det några kurser i hur man ska utnyttja den fackliga styrkan
som finns i en medlemsorganisation för att driva de gemensam
ma kraven. Ganska många i de fackliga ledningarna ser istället
på sig själva som om de vore anställda på någon slags advokat
kontor. Som livstidsanställda tjänstemän dit medlemmarna kan
Vänd!
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Arbetsmiljöverket kräver – Volvo trollar

Som Kvasten skrivit tidigare gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Pallet Line i TC i december. I januari
kom resultatet, ett brev som ställde samma krav på Volvo som skyddsombuden gjort. Volvos svar var att trolla.
”Åtgärder måste vidtas så fort man bedömer att ett arbetsmoment ligger i det gula området.”
Det var kanske de viktigaste orden i Arbetsmiljöver
kets brev. Bakgrunden var att flera skadat sig av att lyfta
bromsskivor ur pallar och att de som arbetade krävde att
få en fungerande lyft. Skyddsombuden på området drev
frågan och dokumenterade alla problem och skador och
när företaget ändå vägrade köpa en lyft som funkadet vän
de sig skyddet i TC till Arbetsmiljöverket. I brevet påpe
kar Arbetsmiljöverket att lagen kräver att en arbetsgivare
måste ”vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Alla åt
gärder, alltså. Inte bara de som är billiga eller enkla att
genomföra.
Verkets slutsats var att de övervägde att förelägga före
taget att antingen ta bort den manuella hanteringen eller
skaffa en fungerande lyft som alla lär sig använda på rätt
sätt. Alltså precis det som var skyddsombudets krav från
början. Företagets hade två veckor på sig att svara på detta.

Svaret var att de inte tänkte göra något av det Arbets
miljöverket ville. Istället tänker de trolla. Och det har de
nu gjort. De balanser som fanns i laget med den saknade
lyften har nu blandats med andra balanser. Av två rotationer som innan var bedömda som gula har det, simsalabim,
blivit två gröna rotationer! Och det utan att något gjorts åt
den balans Arbetsmiljöverket krävde att Volvo skulle göra
något åt.
En extra poäng är att balanserna i de rotationer som nu
skapats är utspridda och bland annat kräver att de som

arbetar måste korsa truckgångar när de byter balans. När
företaget för ett antal år sedan drev igenom kraftigt mins
kade rotationer var ett av argumenten att laget skulle känna
ansvar för jobb som hängde samman. Som vanlig gäller
argumenten när de passar.
På stora banderoller i fabriken kan vi läsa hur företaget
berömmer sig självt för sitt arbetsmiljöarbete: ”Vår största tillgång är våra medarbetare. Ingenting är viktigare än
deras säkerhet och välbefinnande.” Om det inte kostar
pengar, förstås, borde det kanske stå efteråt.

Att köpa en bra lyft är självklart inte gratis, det kanske
kostar vad företaget tjänar in på en bil eller två. Man kan
tycka att det är små pengar för att hindra att ytterligare
några arbetare skadas men i en miljö där man jagar sekun
der och ören och där budgeten är det viktigaste i alla lägen
ger det säkert ett extra plus i kanten för de chefer och tek
niker som lyckas stoppa en sådan ”onödig” utgift. Kanske
det rentav märks när deras löner ska sättas?
Frågan är nu tillbaka hos Arbetsmiljöverket som kommer
att besluta hur de ska bedöma Volvos svar. Redan i sitt
brev konstaterar de att samtliga arbetsuppgifter har likartat
arbetsinnehåll och att få tillfällen ges till återhämtning och
spontana pauser i arbetet. De konstaterar också att arbetet
är ”styrt och bundet vilket innebär en förvärrande faktor
vid belastningsergonomiska bedömningar”. Det vore med
andra ord mycket märkligt om de går på företagets troll
konster. Kvasten lär återkomma i frågan.
Lars Henriksson

Rationaliseringar på gång i TC

En våg av krav på rationliseringar sveper nu över fabriken. Här är några saker att tänka på i samband med detta
för alla skyddsombud. (Att begära att chefer och tekniker tänker på ergonomi är kanske mycket begärt. Trots att
det är deras jobb, åtminstone på pappret.)
lägga på mer jobb där måste de först rätta till de dåliga
– Finns det röda eller gula balanser på avdelningen?
På sådana balanser ska företaget vidta åtgärder för att för jobben.
bättra arbetet, inte göra det hårdare. Det är alltså inte OK
– Prata med arbetskamraterna
att de lägger på mer arbete på en gul eller röd balans, även
Om chefer och tekniker ändå envisas med att lägga på
om detta extra arbete i sig inte är oergonomiskt. Ökad ar
betsbelastning minskar den tid musklerna behöver för att jobb på gula eller röda balanser så är det skyddsombudets
återhämta sig och försämrar på så sätt ergonomin, något skyldighet säga nej på ASGmötet och begära förhandling
om saken.
som inte är tillåtet på en gul balans.
Ta alltid upp alla förslag till förändringar med laget, på
Rimligen borde det inte heller vara tillåtet att lägga på
mer jobb ens på bra balanser i en rotation där ergonomin en rast eller ett KLEstopp, så att alla vet vad som händer
är dålig på några av de andra jobben. De bättre balanser och att skyddsombudet vet att han eller hon har arbetskam
na kan vara avgörande för återhämtningen. Vill företaget raterna med sig. Det är också väldigt viktigt att prata ihop
Vänd!
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Ny Volvofabrik i USA

I flera årtionden har Volvo haft planer på en fabrik i USA. För några
veckor sedan kom så beslutet: en ny fabrik ska byggas i South Carolina på USA:s östkust. Fabriken ska öppnas 2018 och producera både för
USA-marknaden och export.
Volvo sa att de valde South Carolina bland annat på grund av ”statens attraktiva investeringsmiljö”. En del av denna miljö är att delstaten i stort sett saknar
fackföreningar. Bara lite över två procent av de anställda är med i facket, väldigt lite även för att vara i USA där facken gått bakåt i över 30 år. Företagen i
South Carolina backas upp av delstatens extremt antifackliga guvernör, Nikki
Haley. När en fackförening i fjol försökte organisera en Boeingfabrik sa hon
till exempel att ”South Carolina har ett internationellt rykte om att vara en
delstat som inte vill ha fackföreningar därför att vi inte behöver fackföreningar.
Och det är ett välgrundat rykte”. Det är alltså denna ”attraktiva investeringsmiljö” Volvo PV nu ska dra nytta av.
En annan attraktiv sak är naturligtvis de gåvor företaget har fått av delstaten.
I vanlig ordning har olika tänkbara orter och regioner spelats ut mot varandra
i kampen om arbetstillfällen. I sista omgången lyckades uppenbarligen South
Carolina slå Georgia när det gäller att erbjuda förmåner för att få företaget att
lägga fabriken där. Enligt amerikanska media har Volvo fått över 1,5 miljarder
kronor av delstaten och troligen en hel del till som inte syns öppet.
Med fem fabriker i tre världsdelar kommer möjligheterna att öka för Volvo att
spela ut oss som arbetar mot varandra. Produktionen kan flyttas dit det för stunden är billigast och vi riskerar att utsättas för det som brukar kallas för ”skönhetstävlingar”, krav från företaget på löner och arbetsvillkor där de som gör de
största eftergifterna får jobben. Det blir en utmaning för oss att stå emot detta
och det kan vi bara göra i samarbete med dem som jobbar på de andra fabrikerna. En viktig uppgift för vår fackförening blir därför att stötta de amerikanska
arbetarna när deras fack UAW försöker organisera fabriken i South Carolina.
Lars Henriksson

Smygkontrollerna

I förra Kvasten skrev vi om hur vissa förmän bestämt att medvetet skapa
fel på monteringar som ska kontrolleras längre ner i flödet. Syftet är att gillra
fällor så att de kan se om de som ska kontrollera verkligen gör det. Många
har tyckt att detta är vansinnigt och enligt uppgifter till Kvasten har nu våra
fackliga representanter tagit upp frågan med företaget på olika nivåer. Det är
bra och det vore ännu bättre om de gick ut och sa vad de tyckte om denna
typ av smygövervakning. Det vore också intressant att höra vad företaget har
svarat när de tagit upp frågan.

Vem har varit miljardär?

En av dem som var med om att fatta beslutet om en fabrik i USA var
IF Metalls representant i Volvo PV:s
styrelse, Glenn Bergström. I Dagens
Arbete säger han:
– Satsningen i USA är viktig. Vi säljer alldeles för få bilar där borta och
vi måste få upp volymerna.
En av orsakerna att bygga bilar i
USA sägs vara osäkerheten med dollarkursen. Glenn Bergström förklarar:
– Ena dagen har vi varit mångmiljardärer, andra dagen utfattiga. Nu
slipper vi ta hänsyn till valutasvängningarna.
Glenn Bergström har säkert stora
kunskaper i företagsekonomi men låter det inte lite konstigt att höra vår
facklige representant säga att ”vi har
varit mångmiljardärer”? Vilka ”vi” är
det som varit miljardärer? Troligen
syftar han på företagets ägare. Men
en fackförening finns till just för att
vi som är anställda inte är samma sak
som företagets ägare. Vi är vi och företaget är företaget. Om en facklig representant har svårt att skilja på detta
kanske han har suttit i bolagsstyrelsen
lite för länge.

Månadens citat:

”Om du inte kan lyda ska du
inte vara lagledare!”

Sagt till lagledare av förman.
(Som kanske inte ska vara förman.)

Kvasten – också för Lernia

Kvasten är den oberoende tidningen för alla som arbetar på Volvo Torslanda. Självklart även för dem
som är anställd av Lernia.

Många av dem som börjat jobba på fabriken den senaste
tiden är anställda av Lernia. Det innebär att vi, trots samma jobb, arbetar under olika avtal, Volvoanställda under
Teknikavtalet och våra lokala avtal medan Lerniaanställda går under Bemanningsavtalet. Det kan också innebära
problem att den som formellt är arbetsgivare inte är samma företag som ansvarar för den dagliga verksamheten.

En Lerniaanställd som råkar ut för en arbetsskada ska till
exempel anmäla detta genom Lernia men det är Volvo som
är ansvarigt för att se till att ingen skadas i arbetet. Det
innebär också att den som är Lerniaanställd inte har någon formell facklig representant på arbetsplatsen. Det är IF
Metall inne i stan som förhandlar mot Lernia.
Men vi jobbar på samma arbetsplats och ställs inför samVänd!
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Igenkörning på rasten

Vårt arbetstidsavtal har ställt till en hel del irritation under det år vi haft det, inte
minst när övertid (”igenkörning”) slängs in med kort varsel. Denna berättelse
kommer från några arbetskamrater på FAX och visar på två problem, dels arbetstidsavtalet och dels att det finns lite för många oerfarna chefer i fabriken som
gillar att peka med hela handen.

Det var dagen innan jul. I schemat
stod att dagtiden för en gångs skull
skulle sluta vår ”normala” arbetstid,
14.36.
Vid halv åtta ringer vår PL till lagledaren och säger att vi ska jobba övertid 10 minuter på frukostrasten. Skälet
var att vi skulle kunna sluta 14.36.
Han sa att det var obligatorisk övertid
och att vi inte hade något val. Vi har ju
varit med förut så lagledaren frågade
vad som skulle hända om det blev något haveri under dagen, skulle vi fortfarande sluta 14.36 då?
Vi fick beskedet att vår PVC:are sagt
att alla skulle jobba på rasten och att
vi då skulle sluta 14.36.
Vi ringde till facket, Gruppstyrelse
20, som svarade att de inte fått någon
information över huvud taget från företaget om någon övertid. När de kollat återkom de med besked att övertid
på rasten var något helt frivilligt.
Klockan gick och vi fick ingen ny
info, de flesta förberedde sig på att
jobba på rasten på olika sätt och tyckte
att det var OK. Vi ville ju hemskt gärna gå hem 14.36 dagen innan julafton.
Och chefen hade fortfarande inte visat
sig på avdelningen...
Klockan 10.45 kom det så upp information på displayerna i fabriken:
”Igenkörning till 15.00”.
Under lunchen pratade vi med arbetskamrater på andra banor och det
visade sig att de fått annan information än vad vi fått. De hade fått höra
att övertiden var frivillig och att det
alls inte fanns någon garanti för att vi
skulle få sluta 14.36.
Sista arbetsdagen innan jul brukar
stämningen vara mycket fin på avdelningen. Folk har med sig julgodis och
alla är glada. Men så var det inte den
här dagen, stämningen var väldigt dålig på FAX.
Tredje passet smög chefen runt men

utan att prata med någon av oss. Vi
vill ju ha en förklaring till vad som
hänt och varför han sagt vad han har
sagt. Vi får höra att facket ska ha ett
möte med honom, PVC-aren och produktionschefen men ingen av oss från
banan får vara med. Det hade annars
varit rimligt. Det är ju vi som vet vad
som hänt och även om de fackliga representanterna pratat med oss vet man
aldrig om det kommer upp nya saker
i ett samtal. Och då är det bra om den
som har informationen i första hand
finns med.
Sista passet kommer vår fackordförande och säger att det inte skett något avtalsbrott och att vi därför inte
heller kan få någon kompensation
för det som hänt. Vår PL har nämligen inte mandat att bestämma om det
blir igenkörning eller ej och kan därför inte heller lova något om det. Vi
är självklart inte nöjda med detta och
tycker att facket agerat för lamt. Är
det inte vår närmsta chef som är företagets representant? Ska vi inte längre
lyssna på chefen när han säger något?
Till exempel när det gäller övertid i
framtiden?
Det minsta chefen kunde gjort var att
gå runt och be om ursäkt för att han
gjort fel. Men inte! Istället kommer
han ner kvart i tre, skrattar och är glad
och önskar God Jul! Inget vi direkt
kände att vi kunde önska tillbaka.
Några minuter innan tre kommer
produktionschefen och förklarar att
bara han, varken PVC:aren eller förmannen, kan besluta om det blir igenkörning eller inte. Han lovade också
att vi skulle få någon slags kompensation för det som hänt och att chefen
skulle få klart för sig vad som gällde.
Klockan slog tre . Skönt att gå hem
men det var mer irritation än julefrid
vi på FAX kände i själen när vi inledde vår julledighet.
Montörer på FAX

Läs mer!

Kommunal och
andra problem

Ingen kan ha missat skandalerna som
bubblat upp inom Kommunal den sista
tiden. Men Kommunal är inte det enda
fackförbund som har problem och hur
står det egentligen till i IF Metall?

Förhoppningsvis har inte Metall
lagt våra pengar på att driva lyxkrogar
eller flotta studieresor men några av
de viktigaste problemen i Kommunal
finns även i vårt förbund. Det som i
Kommunal nu kallas ”kulturen” har
rätt lite att göra med spritnotor och
gratissemestrar utan handlar om större problem, sådant som finns i de flesta fackförbund.
Dels handlar det om att de som anställs till fackliga uppdrag ofta har
höga löner, mer ju högre upp i organisationen de hamnar. Det är inte rimligt att vår förbundsordförande har en
månadslön på närmare 80 000 kronor,
tre gånger lönen för en genomsnittlig
medlem. Dessutom har de ofta fallskärmsavtal som är betydligt bättre än
vår A-kassa. Den som är facklig representant ska leva på samma villkor
som oss de representerar, har de direktörslöner är risken stor att de börjar tänka som våra motståndare. Detta
gäller inte bara lönerna för höjdarna i
facket, även på lägsta nivåerna finns
det risk att representanter försvinner
från verkligheten även om de har kvar
samma anställning och lön som vanligt. På en fabrik som vår är det lätt
att tappa fotfästet om man helt slutar
jobba i produktionen. Den som tillbringar mer tid på kurser och möten
än med sina arbetskamrater har svårt
att förstå vad taktökningar, stress och
enformiga jobb betyder och kommer
att få det svårare att argumentera mot
cheferna.
Den andra orsaken till att det kunnat
gå så illa i Kommunal är att ledningen vant sig vid att fatta beslut utan
att fråga eller ens informera medlemmarna. Också detta är ett problem i
de flesta fackförbund. Det viktigaste
en fackförening gör är att sluta de
centrala avtalen, de som för vår del
just nu förhandlas mellan IF Metall
Vänd!

Som sagt, detta är bara en liten del av det
vi skrivit om. Vill du läsa mer om vad
som hänt i fabriken de senaste tio åren
finns alla tidigare nummer av Kvasten
samlade på: www.kvasten.tgk.net

Och ännu mer...

För den som vill veta mer om Kvasten och tankarna bakom finns historien
nedskriven som ett av kapitlen i den lilla boken Hopskrivet. Vi rekommenderar varmt även de övriga tre böckerna i
denna unika serie där anställda på olika
arbetsplatser berättar med egna ord om
sina erfarenheter och hur de gjort för att
bli starkare tillsammans, mot chefer och
företag. De andra böckerna heter: Hopsnackat, Slutsnackat och Om strejker.
Priset är 120 kronor tillsammans och de
kan beställas genom Kvasten:
kvastentips@hotmail.com

Stöd Kvasten!
Nu också med Swish!
Kvasten har under hela tiden den funnits gjorts helt med frivilliga krafter på
fritiden. Det enda som kostar pengar
är att trycka den. I förra numret ställde
vi frågan om vad ni som läser Kvasten
tyckte om att vi skulle lägga ut ett nummer dit det går att swischa pengar till
Kvasten.
Vi fick bara positiva reaktioner och ingen som hörde av sig tyckte att det var
någon skillnad mot att ge pengar i handen som många gjort tidigare. Så nu gör
vi ett försök med swish.
Vill du hjälpa Kvasten att komma ut går
det alltså att swischa pengar till detta
nummer:
Numret är kopplat till ett konto som tillhör Kvastens ansvarige utgivare, Lars
Henriksson, och vi kommer att redovisa
de pengar som kommer in i kommande
nummer.
Precis som förut går det naturligtvis utmärkt att stödja Kvasten med kontanter.

Kvasten ges ut av folk som jobbar på Volvo Personvagnar i Torslanda. Ansvarig utgivare: Lars Henriksson
Vill du ha Kvasten i din e-post? Skicka mail till kvastentips@hotmail.com

