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

Verket hälsar på

Kvasten fyller sju!

Vissa besök är trevligare än andra. För en arbetsgivare står sällan ett besök av Arbetsmiljöverket överst på
önskelistan och att regeringens nedskärningar lett till
en kraftig minskning av antalet inspektörer har säkert
gjort många arbetsgivare nöjda. Men helt säkra kan
företagen inte vara, ibland kommer faktiskt inspektörerna.
För ett par veckor sedan var Arbetsmiljöverket på besök i
TC. Det var ingen artighetsvisit, inspektörerna hade kallats
in av Metalls skyddsorganisation sedan företaget vägrat att
köpa in en fungerande lyft till en balans med skadliga lyftmoment.
Förmodligen blev de ganska förvånade över företagets
inställning i flera frågor. När en chef fick frågan vad företaget gjorde åt de gula balanserna fick de svaret att eftersom kravet på sådana bara är att de ska utredas behövde
företaget inte göra något särskilt åt dem.
Och visst står det i Arbetsmiljöverkets krav att gula arbeten ska utredas. Men visst är det lite märkligt om ledningen här i fabriken tror att myndigheterna ställer kravet
på utredning bara för att få fram ett papper där det står att
ergonomin är dålig? ”Gul” är den nivå där ”flera arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort
eller lång sikt” (AFS 2012:2) och syftet är naturligtvis att
använda en sådan utredning för att förbättra jobbet så att
risken för arbetsskador minskar!
Även om man inte har någon som helst utbildning i arbetsmiljö (något alla chefer ska ha fått, de är trots allt personligen juridiskt ansvariga för arbetsmiljön, sedan är det
en annan sak hur mycket som fastnat) borde detta vara lätt
att förstå. Men det måste tydligen gnuggas in om och om
och om igen.
En chef som hanterat ekonomi på samma sätt som företaget ser på ergonomi hade snabbt fått ett jobberbjudande
som inte gått att tacka nej till.

Kvasten Önskar
Alla
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Det var under hösten 2006 som ett antal arbetskamrater i TC diskuterade om det skulle vara möjligt att ge
ut en liten tidning. Rätt mycket hade hänt i fabriken
som vi reagade på och vi trodde att många andra tyckte
likadant även om det inte märktes.
En hel del har hänt sedan dess: Direktörer och fabrikschefer har kommit och gått, liksom och höjdare på alla
nivåer. Arbetskamrater har blivit uppsagda och omplacerade och andra tillkommit: Inte minst har hela företaget sålts
till kinesiska ägare.
Men sju år och 76 nummer senare lever Kvasten fortfarande kvar. Det som började som några arbetskamraters
tankar har blivit en uppkäftig röst från fabriksgolvet som
är känd av de flesta och uppskattad av många (kanske inte
av riktigt alla...)
Orsaken till att den lever är att det har funnits ett behov
av en sådan röst som säger det många tänker om det som
sker på vår arbetsplats och där det finns möjlighet att själv
bidra med egna tankar och synpunkter. Den har blivit en
liten men inte oviktig tumme i ögat på ledningen. Även om
de aldrig skulle erkänna det öppet vet vi att läser Kvasten
på högsta nivåerna i företaget.
Genom åren har det också varit åtskilliga som sett till att
Kvasten fortsatt att komma ut och vara intressant. Viktigast har varit att många har skrivit, bett om att få bli intervjuade eller kommit med tips och idéer, en av poängerna
med Kvasten är just att många röster ska höras och att vi
ska kunna utbyta erfarenheter mellan olika delar av vår
arbetsplats. Det hade heller inte varit möjligt att ge ut en
sådan här tidning utan att många hjälpt till med praktiska
saker, framför allt att sprida den på fabriken och att skänka
och samla in pengar till tryckningen.
De sju år som gått har på många sätt varit svåra och med
risk för att kallas olyckskorp finns det inte mycket som
talar för att de kommande sju åren blir så mycket bättre.
Däremot finns det en del som talar för att Kvasten kommer
att överleva ytterligare en bunt direktörer och fabrikschefer
och fortsätta att reta gallfeber på en del av dem även under
kommande år.

2013 i backspegeln
I jämförelse med flera av senaste åren kan 2013 kännas
ganska lugnt men en snabb genombläddring av årets
Kvastar visar att det hänt en hel del i fabriken även i år.
Några punkter, stora och små:
w Vid förra årsskiftet gick takten ner, för att sedan höjas
igen i maj. Vid båda tillfällena gjorde företaget sitt bästa
för att rationalisera. (Och ärligt talat, vid rätt många andra
tillfällen under året också.)
w Fortfarande har vi en stor grupp arbetskamrater som
har otrygga jobb som bemanningsanställda och används
som dragspel av Volvo. När takten gick ner sade Lernia
upp i princip samtliga och återanställde sedan de flesta när
takten på Volvo gick upp och vid semestern åkte en stor
del ut igen.
w Volvo Uddevalla lades ner och ett hundratal av de
anställda där accepterade att börja jobba på Volvo Torslanda. En följd av allt detta blev att den fackklubb som de
anställda vid Lernia med stor möda byggt upp upplöstes
och ersattes av ett kontaktnät. Något som säkert passade
både Lernia och Volvo ganska bra.
w
Vår fackförening slöt ett centralt avtal och, efter
mycket lång väntan, också ett lokalt. Båda delarna i vanlig
ordning utan att blanda in oss medlemmar ”i onödan”...
w Andonsystemet har införts på de flesta banor och går
man genom fabriken kan man nu höra de typiska trudelutterna som talar om att någon har problem. Fortfarande
har ingen lyckats förklara varför alla i omgivningen ska ha
denna ständiga information.
w Från ledningen utgick ett påbud om att vi bara får
lyssna på musik i ena örat.
w Skyddsorganisationen i TC satte upp målet att antalet gula balanser i fabriken skulle minska med 25 procent.
(Som vi skriver på annan plats i detta nummer har företaget ett år senare ännu inte fattat poängen med detta.)
w Lagom till jul fick de som åker kollektivt nedlagda
industribussar i present av Västtrafik.
w Den händelse som på sikt kan komma att få störst
konsekvenser för oss var dock att Volvos första egna fabrik
i Kina började tillverka bilar.
w Och en prognos om framtiden: ska vi gissa att 2014
blir det år när vi får börja höra hur mycket billigare det är
att bygga bilar i Kina? (Åtminstone om produktionen går
bra där. Annars får vi nog inte höra mycket alls därifrån.)

Produktionspanik

Så händer det igen, vi närmar oss slutet av ett kvartal och
företaget tar till olika desperata sätt att få ut några extra
bilar. Orsaken är att ledningen har vant sig vid att planera
som om verkligheten inte fanns. Som om det bara är att
mulitiplicera bantankten med antalet arbetstimmar under
ett kvartal för att veta hur många bilar som kommer ut ur
fabriken. Men så ser verkligheten sällan ut, är det något
man säkert kan förutse är att det kommer ”oförutsedda
händelser” som gör att vi tappar produktion. Det tillhör
vardagen här, det vet alla, till och med ledningen. Att de
ändå kan planerar som de gör beror på att de vet att det
finns en buffert som de alltid kan ha utan att det kostar
dem något: de ansttällda. Fattas det bilar så kommenderar
de övertid, antingen hela dagar eller som nu senast ett par
timmar på natten eller avkortade raster för dagtiden. Varje
gång de kan göra så blir det lättare för ledningen att fortsätta köra med minimal bemanning och använda oss som
produktionsbuffert.

Metallkongress 2014:

Vem representerar oss?

Vet du vem som kommer att representera dig på IF
Metalls kongress? Inte? Och ändå var det bara ett par
veckor sedan representanterna från Göteborg valdes.
Men du behöver inte skämmas. Troligen är det mycket
få som vet vilka det är eller ens hur dessa blivit utsedda.
Den 16-19 maj 2014 har Metall kongress, en viktig tillställning för oss som är medlemmar och många andra. Det
är på kongressen som de stora linjerna för vår fackförening
dras upp, vilka frågor den ska driva, hur organisationen
ska se ut och hur våra fackavgifter ska användas. Det är
där ordförande och övrig ledning väljs.
I teorin är det vi medlemmar som bestämmer över allting
i vår fackförening, vilka avtalskrav vi ska lägga fram till
arbetsgivarna lika väl som vem som ska vara ordförande
eller huvudskyddsombud. Men vårt inflytande över detta
är mycket indirekt, för att uttrycka sig försiktigt. Så här
går det till:
Här på Volvo väljs först ett antal personer till Verkstadsklubbens representantskap från varje gruppområde. Dessa
väljs samtidigt som valen till gruppstyrelsen. I de allra
flesta fall är det precis de personer som gruppstyrelsen föreslår som väljs. På Verkstadsklubbens representantskap
väljs sedan representanter till representantskapet för avdelning 36 i Göteborg. Inför detta lägger den socialdemokratiska partiföreningen varje år fram de personer som de
tycker ska väljas och för det mesta finns det inte heller här
några motkandidater. På representantskapet för avdelning
36 sker samma sak när IF Metalls ska ha kongress, ledningen lägger fram ett antal namn som röstas igenom utan
motkandidater.
Det är på dessa krångliga omvägar vi medlemmar i teorin
styr och kontrollerar vad vår fackförening ska göra och
tycka. Så det är inte så konstigt om vi inte vet vilka som är
våra företrädare eller ens hur de utses.

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

