
För och av oss som arbetar på Volvo Torslandaverken. Kontakt: kvastentips@hotmail.com
www.kvasten.tgk.net

169
okt22

B
ild

: R
ob

er
t N

yb
er

g

Avtalsrörelsen 2023 
 Man kan ha många teorier om vad som orsakar dagens inflation men en sak är 
klar: det är inte våra löner! Medan priserna ökat med 11 procent på ett år har 
våra löner bara ökat med hälften så mycket. Och det under de två senaste åren! 
Samtidigt tjänar företagen, de som höjer priserna, pengar som aldrig förr.

Från vårt fack, IF Metall, har det mesta handlat om att vi inte ska försöka 
kompensera oss för prishöjningarna. Metall har länge förhandlat tillsammans 
med tjänstemännen i Unionen under det så kallade Industriavtalet. De låga lö-
neökningarna har genom den låga inflationen ändå givit reallöneökningar (och 
företagen enorma vinster...) För många tjänstemän har dessa avtal spelat mindre 
roll, de har höjt sina löner individuellt, till exempel genom att  byta jobb, och på 
så vis dragit ifrån oss arbetare. För att inte tala om direktörerna, spekulanterna 
och de andra i toppen som aldrig tjänat så mycket pengar som de senaste åren.

I förra veckan skrev fem förbundsordföranden inom LO – Byggnads, Seko, 
Målarna, Fastighets och Elektrikerna – ett förslag för avtalsrörelsen: ge alla 
samma löneökning i kronor, inte i procent. De lägst avlönade skulle få samma 
kronpåslag som de med 
högst löner.
– LO-medlemmarna fick 

stå tillbaka under pande-
min medan andra grupper 
kunde berika sig. Det hål-
ler inte, sa Byggnads ord-
förande Johan Lindholm.
I tisdags hade represen-

tanter för LO:s 14 med-
lemsförbund möte för att 
diskutera avtalsrörelsen.

Förslaget från Byggnads  
fick inget gehör. Mötet 
beslutade om vissa ge-
mensamma mål, framför 
allt en viss satsning på 
dem som tjänar minst. 
Metalls avtalskrav kom-
mer att läggas fram sena-
re tillsammans med tjäns-
temannafacket Unionen.

Övertid och stoppvecka
På måndag kvällen kom beskedet: 

fabriken står still 14 skift nästa vecka.
Sedan vi kom tillbaka från semes-

tern har dag och kväll i princip turats 
om att köra sexdagarsvecka. När tap-
pade bilar ska tas igen har vår fritid 
vägt lätt. Nu har alltså företaget åter-
igen upptäckt att det inte finns halv-
ledare och nästa vecka står fabriken 
stilla. Vi förstår att det kan vara svårt 
att planera exakt i dessa tider men en 
så dålig framförhållning tyder på att 
något är fel i företaget. Troligen är det 
så att besluten tas på olika nivåer och 
att de som beslutar om våra övertider 
alltid vill visa fina siffror för dem hö-
gre upp. Eftersom våra avtal ger dem 
rätten att beordra övertid och kostna-
den för våra löner är så låg finns det 
inget som hindrar dem från att köra 
helger så fort de får chansen.

Frågan om övertidsregler har kom-
mit upp vid varje avtalsförhandling 
sedan länge. För några år sedan kom 
det därför till ett avsnitt i de gemen-
samma tolkningarna av Teknikavta-
let. Där står:  ”Vid intresseavvägning 
vägs således verksamhetsbehoven 
mot arbetstagarens behov av rekrea-
tion och familjeliv.”

Vi kan konstatera att denna regel är 
precis så tandlös som man kunde för-
moda. I valet mellan ”verksamhetens 
behov” och våra behov av vila och 
ett liv utanför jobbet väljer företa-
get verksamheten hundra gånger av 
hundra. Det är hög tid att skärpa for-
muleringarna i avtalet och ta tillbaka 
makten över vår fritid.

Inflationen fortsätter att rusa, för varje månad blir våra löner min-
dre värda. Och nu ska våra nya löner snart börja förhandlas. 

Från flera håll kommer nu uppgifter  om ökad omsättning 
av personal. På många avdelningar är det fler än på länge 
som säger upp sig, börjar studera eller byter jobb. Enligt 
flera källor är detta inte något som bara  händer i Torslan-
dafabriken. Samma trend syns också i Gent och USA. Det 
är kanske inte så förvånande. Företaget höjer kraven över-
allt och hela tiden, åtminstone i produktionen. System som 
Model Line och andra påhitt införs uppifrån och driver upp 
arbetstakten, försämrar arbetsförhållanden och stämningen 

i fabrikerna. Att de som kan lämna gör det är ett rätt själv-
klart resultat.

Från Kvastens kontakter i Gent har vi fått det bekräftat 
att omsättningen där har ökat kraftigt. Särskilt sedan ett 
nytt arbetstidsavtal med mindre raster införts och tempot 
på banan höjts. I ett desperat försök att hålla igång produk-
tionen i Gent har företaget rekryterat hundratals arbetare 
från Polen. Vad som helst utom att göra något åt orsakerna 
till att folk slutar, alltså.

Allt fler flyr fabrikerna
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”Halt! Här får ingen passera, här 
kommer ingen förbi”

Raderna är från punkgruppen Ebba 
Gröns låt ”Die Mauer” men skulle 
lika gärna komma inifrån TC/Final 
området.

Efter sommaren så stod det nya Pre-
Trim området klart med nya banor 
och en stor glasvägg med en öppning 
mellan Pre-Trim och Final-området.

En dag så kom det en infostyrning 
till dom som arbetar på Finalområ-
det att dom inte fick passera ytan 
vid rullen/spärren vid skiftskarvarna. 
Då mycket folk rör sig till och från 
främst TK-porten. Nu skulle vi gå in 
genom TK-porten, genom akvariet, 
ta höger mot TB, gå utomhus längs 
TB1:s fasad på ett gångstråk som 
knappast syns, är dåligt upplyst och 
ganska trafikerat, in längst ner i TC:s 
nordvästra hörn och in i fabriken.

Tyvärr så gick samma infostyrning 
inte ut till övriga TC, platschefer, 

fabrikschefer, PVC:are, PL:s, bygg-
nadsarbetare, tekniker, kvalitetsnis-
sar, besökare och övrigt löst folk.

Lämmeltåget av personal som passe-
rade ytan fortsatte trots att vi på Final 
gick rätt.

Vad gjorde man då?
Först så lät man en PL stå där vid 

skiftskarven som en sorts gränsvakt 
och omdirigera människorna som 
kom dit. Fem minuter efter skiftskar-
ven försvann PL och allt var som van-
ligt.

Sedan så byggde man något som en-
dast kan jämföras med Berlinmuren. 
Man ställde en vägg av värdeskåp 
som effektivt hindrade folk att vid 
skiftskarven passera Final-området. 
MEN man hindrade också personal 
FRÅN final att på ett säkert och stan-
dardiserat sätt ta sig till och från sin 
arbetsplats. Man förhindrade också 
våra städare att med sina städvagnar 
ta sig förbi (vem tror ni fick skulden 

Die Mauer: TC-versionen

Ny EU-rapport: 

– stress orsakar muskelskador
En ny rapport från EU-OSHA, Eu-

ropeiska arbetsmiljöbyrån, säger nå-
got mycket viktigt för oss som arbetar 
med kroppen i stressiga jobb. Rappor-
ten visar att det finns ett tydligt sam-
band mellan belastningsskador och 
psykosociala problem på jobbet som 
stress, hög arbetsbelastning och dålig 
ledning. Bland annat påpekar rappor-
ten att stress kan förorsaka skador 
genom att musklerna förblir spända 
även när de inte är fysiskt ansträngda.

Detta är ingen nyhet för oss som ar-
betar med bundna och hårt styrda jobb 
i högt tempo. Många av oss känner 
sambandet i axlar, nacke, armar och 
rygg. Men att Europeiska arbetsmil-
jöbyrån nu lägger fram denna rapport  
gör att det är kunskap som företaget 
är skyldigt att ta hänsyn till. Vilket 
inte är detsamma som att de kommer 
att göra det. Vi vet hur företaget fung-

erar och tänker: mycket snack om er-
gonomi men när det verkligen gäller 
är det ekonomin som avgör. 

Rapporten ger  i alla fall argument åt 
alla som försöker stå emot rationali-
seringar och försämringar. Den borde 
också lyftas upp  i de förhandlingar 
som nu pågår om vår arbetstakt. Istäl-
let för företagets försök att driva upp 
tempot genom klockstudier och annat 
borde det fackliga motkravet vara att 
minska stressen som ligger inbyggd i 
våra balanser och ackordssystem.

I rutan bredvid finns några konkreta 
förslag i rapportens anda som snabbt 
skulle förbättra situationen och som 
borde komma upp i förhandlingarna. 
Säkert finns det många fler förslag, 
både stora och små, som vi kan ta 
fram från de olika avdelningarna. Det 
viktigaste är att vi själva för fram dem 
när chefer och tekniker kommer med 
nya förslag till rationalseringar.

för att det inte var städat?). Som tagg-
tråd framför muren byggde man även 
ett plaststaket.

Löste man problemet? Nej, ström-
men av personer som dagligen pas-
serar ytan är konstant och pågår hela 
dagen. Nu tar dom däremot andra, fel-
aktiga vägar, för att komma till sina 
viktiga möten vid den stora glasväg-
gen.

Personalen från Final kan inte längre 
gå till matsalen… 

Vad skall man göra? 
1. Informera ALL personal på hela 

TC, även på chefsnivå och bland be-
sökare måste denna info komma ut.

2. Gör ordentliga gångstråk och kar-
tor om hur man på rätt sätt skall gå 
inne i TC.

3. Flytta några av skåpen och ordna 
en grind (checkpoint) så att Final per-
sonal och städare kan passera.

Hälsningar från Östberlin

Där huvudbanan slutar, slutar också fabriken. Så verkar ledningen uppfatta det ibland när de glömt att det faktiskt ar-
betar folk på CAL/ML-banan. En av Kvastens läsare skriver här om hur den senaste ”glömskan” har spärrat vägen och 
hindrat folk från att ta sig fram och tillbaka till banan.

w Avskaffa företagets möjlighet att 
höja prestationen. Avtalets prestation 
ska vara max på alla balanser.
w Ta bort regeln med att balanserna 

ska jämna ut sig ”per lag och vecka”. 
Istället ska varje bil gå in på varje 
balans.
 w Ett förbud mot att fullbelägga 
balanser som inte är ergonomiskt 
godkända.
w Sänk avtalets arbetstakt till det 
som MTM-systemet säger är det 
normala för en människa. Idag lig-
ger vi på 106% av detta.
(Egentligen ligger vi på 111% MTM 
eftersom den nödvändiga så kallade 
”fördelningstiden” som fanns tidiga-
re togs bort. Detta är tid för sådant 
som inte kan beräknas, typ att man 
nyser, slinter med en maskin, tappar 
en skruv och liknande.)


