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Dagordning vid årsmötet med Verkstadsklubben, Volvo i Skövde 
Onsdagen den 19 februari 2020 klockan 16.00 Pentahuset 
 
1. Årsmötets öppnande 

2. Mötets utlysande 

3. Dagordningens godkännande 

4. Val av två protokolljusterare  

5. Val av tre rösträknare 

6. Val av sekreterare för mötet 

7. Val av ordförande att leda mötet 

8. Verksamhetsberättelse 2019 

9. Revisionsberättelse 2019 

10. Revisorernas utlåtande 

11. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 

12. Val av klubbstyrelse och andra förtroendeuppdrag 

 a. Ordförande för en tid av två år 

 b. Sekreterare två år 

 c. Tre ordinarie ledamöter 2 år 

 d. Tre suppleanter för en tid av ett år  

 e. Revisor två år 

 f. Två revisorssuppleanter ett år 

13. Val av gruppombud (3 per område) 

 a. Montering  

 b. Bearbetning 

 c. Gjuteri 

 d. Underhåll 

14. Val av Valberedning 

 a. Två ordinarie ledamöter 2 år 

 b. Fyra suppleanter 1 år 

15. Övriga frågor 

16. Avslutning  

  

  



Verkstadsklubben Volvo Skövde konstituering 2019 

 
Styrelse        Mandatperiod 
Ordförande   Lars Ask    2018-19 
Vice ordförande  Pär Jansson    2019-20 
Kassör   Christer Andersson   2019-20 
Sekreterare   Owe Nyman     2018-19 
 
Ordinarie ledamöter Jonny Alfredsson   2018-19 

Helena Almberg   2018-19 
Ewa Ohldin    2018-19 
Anders Grönvall   2019-20 
Karina Gren    2019-20 

 
Suppleanter   Jan Andersson    2019 

Johnny Gran    2019 
Joakim Nordh   2019 

    
VK:s AU   Ordförande 
    Vice ordförande 
    Kassör 
    Sekreterare 
 
 
 
Revisorer   Lina Gaede    2019-20 
    Mats Piirala Haakon   2018-19 
 
Suppleanter   Morgan Sjöberg   2019 
    Daniel Hermansson   2019 
 
 
Valberedning 
Ordf    Magnus Johansson   2019-20 
 
Ordinarie   Morgan Sjöberg   2019-20 
    Thomas Andrén   2019-20 
    Mats-Piirala Haakon  2018-19 
    Tony Örkvist    2018-19 
 
Suppleanter   Patrik Ljung    2019 
    Karin Götberg   2019 
    Fredrik Haane   2019 
    Leonardo Lara   2019    
  
  
 
 
 



Ansvariga Verkstadsklubben 
 
Vice sekreterare     Jan Andersson 
 
Informationsmottagare Powertrain   Lars Ask 
 
Förhandlingsansvarig VK    Pär Jansson 
 
Förhandlarutskott 
Ansvarig      Pär Jansson 
Ledamöter      Jonny Gran 
       Helena Almberg 
       Anders Grönvall 
       Owe Nyman 
       Lars Ask 
       Christer Andersson 
 
Arbetsmiljöansvarig VK    Christer Andersson 
 
HSO Montering     Magnus Johansson 
HSO Gjuteri      Anders Ohlsson 
HSO Bearbetning     Jan Andersson 
HSO U-håll      Thomas Andrén 
 
HSO utskott (Team HSO) 
Ansvarig      Christer Andersson 
Ledamöter      HSO 
    
Försäkringar      Christer Andersson 
 
Pensioner      Christer Andersson 
 
Försäkringskommitté 
Ansvarig      Christer Andersson 
Ledamöter      HSO 
       Mats Piirala Haakon 
       Tony Örkvist 
      
Referent till massmedia    Lars Ask  
     
Intro. Nyanställda/Medlemsrekrytering  Jonny Gran 
Gruppområdesansvariga    Karina Gren 
       Ewa Ohldin 
       Joakim Nordh 
       Jonny Alfredsson 
     
Volvosteget      Joakim Nordh 
 
Informationsansvarig    Ewa Ohldin 

 



Hemsida      Jan Andersson 
       Jonny Gran 
 
Studieansvarig     Karina Gren 
       
Jämställdhetsansvarig    Ewa Ohldin     
   
Ungdomsansvarig     Jonny Gran 
 
Arbetsorganisation      Owe Nyman  
 
Entreprenad/inhyrning UH    Jonny Gran 
 
GFL        Anders Grönvall     
Fackligt/Politiskt ansvarig    Joakim Nordh 
 
Arbetstid      Owe Nyman 
 
Lönestatistik      Jonny Gran 
 
Lön 07      Jonny Gran 
 
Arbetsvärdering & Funktionsstegar  Ewa Ohldin 
 
Lön & AV utskott 
Ansvarig      Pär Jansson 
Ledamöter      Jonny Gran 
       Jonny Alfredsson 
       Ewa Ohldin 
       Anders Grönvall 
 
Förtroendemannaregister    Jonny Gran 
  
 
 



Verksamhetsansvariga  

 

Gjuteri       Karina Gren 

Montering      Joakim Nordh 

Bearbetning      Ewa Ohldin 

 
Underhåll      Jonny Alfredsson 
 
 
Grupputskott     
Ansvarig      Karina Gren 
Ledamöter      Ewa Ohldin  

Joakim Nordh 
       Jonny Alfredsson 
       Jonny Gran 
       Lars Ask 
     
 
 



Förhandlingsansvariga  
 
Volvo Powertrain Skövde     Lars Ask    
   
Gjuteriet/Teknik      Helena Almberg 
 
Underhåll       Jonny Gran  
   
Bearbetning       Owe Nyman    
   
Montering       Anders Grönvall  
   
Övriga stödfunk. Volvo PWT    Pär Jansson    

Logent        Pär Jansson 

      

  
    
Övrig representation tillsätts beroende på ärende 
 
Verkstadsklubbens styrelseledamöter har förhandlingsmandat på Volvobolagen i 
Skövde   
 



Samverkansorgan  

    

IK GTO       Pär Jansson 
 
IK GTO ersättare      Owe Nyman 
 
IK Powertrain      Anders Grönvall 
        Pär Jansson 
   
IK Powertrain ersättare     Karina Gren 

   Christer Andersson 
 
IK Powertrain, Skövde     Pär Jansson  
        Anders Grönvall 
        Lars Ask 
 
Ersättare IK Powertrain, Skövde    Owe Nyman 

Jonny Alfredsson 
 
IK Stödfunktioner      Helena Almberg (T) 
        Pär Jansson (L, KV, HR, EK) 
        Magnus Johansson (L, KV) 
        Anders Ohlsson (T) 
 
AV/Funktionsstegar Powertrain    Ewa Ohldin 
        Anders Grönvall 
    
AV/Funktionsstegar ersättare    Utses från fall till fall 
        ur lön & AV utskottet 
 
Lön 07       Jonny Gran 
        Jonny Alfredsson 
 
Lön 07 ersättare      Utses från fall till fall 
        ur lön & AV utskottet 
 
Ordinarie V-hus kommittén     Christer Andersson 
 
Ersättare  V-huskommittén     Pär Jansson 
 
VPS 
- Safety       Magnus Johansson 
 
Mångfaldskommitté      Ewa Ohldin 
Powertrain       Karina Gren 
 
Ersättare Mångfalds-      Helena Almberg 
kommitté PWT      Jonny Gran 
 



 
Kompetensutvecklings-     Jonny Gran 
kommittén Powertrain     Karina Gren   
 
Ersättare kompetensutvecklings-    Helena Almberg 
kommittén Powertrain      Jonny Alfredsson 
 
Programkonferens      Lars Ask (Sde Plant) 
        Pär Jansson (Sde Plant) 
        Owe Nyman (Bearbetning)  
        Anders Grönvall (Montering) 
        Helena Almberg (Gjuteri) 
  
Styrgrupp Flexibilitet     Lars Ask 
        Pär Jansson 
        Owe Nyman 
        Helena Almberg 
        Anders Grönvall 
 
Samråd Skövde Plant     Pär Jansson 
        Lars Ask 
        adjungerad beroende på ärende 
 
Skydd och arbetsmiljö      
 
Ord ledamot i 
Kemikaliekommittén      Jan Andersson  
 
Ersättare i  
Kemikaliekommittén      Christer Andersson  
 
Granskningsgruppen   
kemikalier       Jan Andersson 
 
Ersättare i  
Granskningsgruppen     Christer Andersson  
 
Ord ledamot skydds-     Christer Andersson  
kommitté allmänna ytor     
    
Ersättare skydds-      Magnus Johansson 
kommitté allmänna ytor    
 
Central skydds-      Christer Andersson  
kommitté Powertrain     Magnus Johansson  
        Pär Jansson 
 
Ersättare Central skydds-     Jan Andersson 
kommitté Powertrain     Anders Ohlsson 
        Owe Nyman 



 
Samverkan FHV      Christer Andersson 
        Pär Jansson 
 
Ersättare FHV      Jan Andersson 
        Helena Almberg 
Lokala Skyddskommittéer    
Gjuteri        Anders Ohlsson 
        Helena Almberg 
Ersättare       Martin Karlsson 
 
Bearbetning       Jan Andersson 
        Owe Nyman 
Ersättare       Fredrik Haane 
 
Montering       Magnus Johansson 
        Anders Grönvall 
Ersättare       Eva Lidnert 
 
Underhåll       Thomas Andrén 

Jonny Gran 
Ersättare       Marcus Andersson 
 
 
Styrgrupper 
 
Skövde Plant       Lars Ask 
 
Gjutning       Anders Ohlsson 
(styrgrupps info/MBL)     Helena Almberg  
 
Bearbetning       Jan Andersson 
 
Montering       Magnus Johansson 
 
Fordon       Christer Andersson   
     
Program Board Foundry Flow   Christer Andersson 
 



Grupporganisation 
      
Gjuteri 
Verksamhetsansvarig     Karina Gren 
Förhandlare       Helena Almberg 
Huvudskyddsombud      Anders Ohlsson   
Gruppombud       Lina Gaede 
        Christopher Jensen 
        Morgan Sjöberg 
     
Bearbetning  
Verksamhetsansvarig     Ewa Ohldin 
Förhandlare       Owe Nyman 
Huvudskyddsombud      Jan Andersson   
Gruppombud       Sini Pirkola 
        Kimmo Lundahl 
        Mats Piirala Haakon 
     
Montering  
Verksamhetsansvarig     Joakim Nordh 
Förhandlare       Anders Grönvall 
Huvudskyddsombud      Magnus Johansson  
Gruppombud       Tony Örkvist 
        Annika Sjöhem 
        Vakant 
     
Underhåll 
Verksamhetsansvarig     Jonny Alfredsson 
Förhandlare       Jonny Gran 
Huvudskyddsombud      Thomas Andrén 
Gruppombud       Urban Almberg 
        Robin Bergsten 
        Vakant  
     
 
 
 



Koncernfacklig verksamhet 
 
Koncernstyrelsen 
Internationell Sekreterare     Lars Ask 
Sekreterare       Pär Jansson 
AU        Lars Ask 
        Pär Jansson 
Ordinarie Powertrain     Anders Grönvall   
Ersättare Powertrain     Karina Gren 
      
Utskott 
Utredning       Owe Nyman  
Arbetsmiljö       Christer Andersson 
  
Valberedning 
Ordförande       Jan Andersson 
 
Samverkansorgan   
Bolagsstyrelse AB Volvo     Lars Ask 
  
VSD Råd: 
Volvo Group       Lars Ask 
GTO        Lars Ask 
 
Informationskommittéer, IK  
Ersättare Volvo Group     Pär Jansson 
GTO        Pär Jansson 
Powertrain       Pär Jansson 
        Anders Grönvall 
  
Stiftelsen Volvoresultat 
Ordinarie       Pär Jansson  
Ersättare       Anders Grönvall 
  
Volvoresultats Försäkringsförening   
Fullmäktige       Pär Jansson 
  
Förhandlingsdelegation 
Avtalsfrågor villkor     Lars Ask 
  
EWC/GWC  
Internationell sekreterare     Lars Ask 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fackliga uppdrag avd 27 
 
Jonny Gran   Redaktionskommittén, handledare  
Jonny Alfredsson Avd. styrelse, Vice ordf, Studiekommittén, Info ansvarig, 

handledare  
Ewa Ohldin   Mångfaldskommittén  
Anders Grönvall  Facklig/Politiska kommittén  
Helena Almberg  Avd. styrelse, Mångfaldskommittén, Fritidskommittén, 
    Teknik College, Kvinnligt Nätverk 
Christer Andersson  Revisor, Trygghetskommittén 
Magnus Johansson  Trygghetskommittén 
Daniel Hermansson  RSO, Handledare 
Johan Rang   Mångfaldskommittén 
Freddie Andersson  RSO  
Joakim Nordh  Facklig/politiska kommittén. 
Annika Sjöhem  Handledare, Facklig/politiska kommittén 
Karina Gren   Studiekommitteen, Ordinarie valberedningen 
Thomas Andrén  Handledare 
Charlotte Eriksen  Facklig/Politiska kommittén 
Mats Piirala Haakon  Handledare 
Truls Nilsson   Ungdomskommittén 
Gabriella Windeståhl Ungdomskommittén 
Ludwig Niiranen  Ungdomskommittén 
 



Dagbok, år 2019 i korthet 
 
 

Kvartal 1 
 
 

Nya karensregler vid sjukdom 
Den 1 januari ändrades lagen om sjuklön så att karensdagen avskaffades och ersattes 
av ett karensavdrag. Syftet är att det avdrag som görs när man blir sjuk ska vara rättvist 
och förutsägbart. 
Reglerna med karensdag har inneburit att den som jobbat oregelbundna arbetstider 
förlorat mer pengar om första sjukdagen varit när man skulle jobba ett långt pass. 
Samtidigt har man kunnat få ett lågt avdrag om man kunnat sjukanmäla sig sent, om 
man blivit sjuk under arbetstid. 
  
Den nya regeln om karensavdrag kommer innebära att sjuklön betalas för samtliga 
dagar i sjukperioden, alltså även den första, men att ett karensavdrag sedan görs 
motsvarande 20%  av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en 
genomsnittlig vecka. 
 
 

Verkstadsklubbens årsmöte 
Den 27:e februari hade Verkstadsklubben sitt årsmöte i Pentahuset. 98 medlemmar 
deltog och till ordförande för mötet valdes Bo Junefjäll som är ombudsman på avdelning 
27 Östra Skaraborg. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2018 gicks 
igenom och på rekommendation från revisorerna så beviljades styrelsen ansvarsfrihet 
för det gångna året.  
Det genomfördes val till klubbstyrelse, valberedning, revisorer och representantskap. 
Samtliga val med acklamation förutom till suppleantplatserna i styrelsen där det fanns 
fyra nominerade till tre platser. Efter val med valsedel och rösträkning så blev Jan 
Andersson, Joakim Nordh och Jonny Gran valda. Detta innebär att Joakim Nordh är ny i 
styrelsen och att Michael Gustafsson lämnar efter två år som styrelsesuppleant.  
  
Den 18:e mars hade styrelsen sitt konstitueringsmöte. Joakim Nordh blir ny 
verksamhetsansvarig för gruppområde Montering och Jonny Gran förhandlare för 
Underhåll.   
  
Under övriga frågor så genomfördes dragning av presentkortsvinnare bland de som gått 
medlemsutbildning under året. Vinnare blev Annika Steneros, Madeleine Espinoza 
Torres samt Idha Svensson. Det gavs även information om nystarten kring programmet 
Intern Rörlighet samt förbundets nya Juristförsäkring och Inkomstförsäkring. 
Avslutningsvis diskuterades en fråga runt årets utläggning av klämdagar. 
 
 
Medlemsutbildningar 
I mars genomförs två ”egna” utbildningar ”Medlem i facket”. Utbildningarna går i 
Volvohuset och ger en inblick i hur och varför facket bildades, och varför vi fortfarande 
behövs, vart fack-föreningsavgiften går och hur du kan påverka. Styrelsen har också 
beslutat att det kommer att lottas ut priser bland de som går medlemsutbildning under 
2019.  



 
 

Produktionsövertid  
Höga produktionstakter i vår egen montering mot Europa tillsammans med fortsatt stor 
efterfrågan på det vi exporterar till framförallt Sydamerika gav en ansträngd situation för 
Line 4-systemet i G1. 
Trots ordinarie produktion över fyra skift så behöver man komplettera med 
produktionsövertid för natten mellan fredag och lördag under sju veckor i mars och april. 
 

Kvartal 2 
 

 
Nya löner 1:a april 
Villkor och löneökningar för Teknikavtalets tredje år förhandlades i en övergripande 
koncern-förhandling i december. Utifrån detta så gjordes en lönerevision för Skövde i 
januari vilket gav en snittlöneökning på 727 kronor per månad från 1/4 vilket motsvarade 
en höjning av lönepotten med 2,35 procent. Som resultat av löneförhandlingen så 
höjdes även insättningen till Volvo Företagspension med 60 kronor utöver den 
indexuppräkning som skett vid årsskiftet. 
 

Juristförsäkring 
IF Metall har i samarbete med Folksam tagit fram ett erbjudande om en juristförsäkring 
och det är ”Familjens jurist” som tillhandahåller tjänsten. I korthet innehåller denna tjänst 
en möjlighet att för 30 kronor i månaden få upp till 15 timmar juridisk hjälp eller 
rådgivning per år i frågor som rör familjejuridik, konsumentfrågor m.m. Erbjudandet var 
utformat så att man ska tacka ja om man vill ha denna försäkring och den börjar sedan 
att gälla från och med den 1 april 2019. Om man inte tackat ja i samband med detta 
erbjudande och senare ångrar sig, är det 6 månader karens i försäkringen innan den 
börjar gälla. 
 
Nya villkor för Intern rörlighet 
Programmet "Intern Rörlighet" innebär att man som medarbetare frivilligt kan lära upp 
sig på ett eller flera arbeten inom en annan funktion än den man tillhör. Man är sedan 
flexibel och beredd att rycka in på det arbetet och den arbetstiden med kort varsel och 
till detta är det kopplat en ekonomisk kompensation. 
Programmet drevs initialt här på Volvo av en extern part, Motor Group, men togs över i 
egen regi under 2018. Extremt höga produktionstakter i kombination 
med rekryteringsprocessen av nya ansvariga till vår HR-funktion gjorde att programmet 
fick en lägre takt under föregående år. 
  
Den partsammansatta styrgruppen mellan företaget och verkstadsklubben var överens 
om en nystart och ett antal aktiviteter för 2019 med målsättningen att vid årets slut skall 
5% av våra medarbetare vara aktiva inom Intern Rörlighet. Det skulle ske genom 
informationsinsatser på DIB:arna (intern-TV), Violin, tidningen Motorn och på 
Ledardialoger. Det togs även fram en folder som beskriver vad Intern Rörlighet innebär 
och det hölls utbildningar för ledare och informationer till intresserade medarbetare. 
I slutet av året fanns ca 4% av medarbetarna i systemet och känslan var att framfarten 
stannade av under sista kvartalet, då mer fokus lades på permanenta omflyttningar i 
samband med en del skiftneddragningar inom Gjuteri och Bearbetning. 
  



Villkorsavtalet för Intern Rörlighet har skrivits om och de viktigaste förändringarna är: 
* Flexibilitetstillägget som tidigare var en extra lönegrupp är nu istället 950 kronor per 
månad, med uppräkning vid ordinarie lönerevisioner. 
* Tillägget betalas ut upp till 12 månader efter senaste utlåning. Detta var tidigare 18 
månader. 
* Löneskydd för en högre OB- och skiftformsersättning följer med under hela 
utlåningen. Var tidigare begränsat till åtta veckor. 
  

Extrapengar på majlönen 
I slutet av april blev det officiellt, om en tidigare uppgörelse mellan företagsledningen 
och Volvos svenska fackklubbar, gällande en extrautbetalning på 10 000 kronor till de 
anställda på majlönen. Upprinnelsen till förhandlingen var det mycket starka ekonomiska 
resultatet för AB Volvo under 2018 som även resulterade i ett beslut på bolagsstämman 
om en extra aktieutdelning till ägarna. 
Initiativet till denna diskussion med företagets VD Martin Lundstedt kom från IF Metalls 
koncernfack. Avtalet förhandlades och tecknades sedan med samtliga fackliga 
organisationer. 
 

Kvartal 3 
 
 

Inkomstförsäkring 
IF Metalls förbundsstyrelse beslutade i januari att införa en inkomstförsäkring för 
förbundets medlemmar som skall träda i kraft 1:a juli. 
Försäkringen täcker ett inkomstbortfall vid arbetslöshet och ger upp till 80 procent av 
lönen i upp till 100 dagar för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. En 
tilläggsförsäkring går att teckna som ger ytterligare 100 ersättningsdagar. Försäkringen 
är ett komplement till IF Metalls a-kassa, som man måste vara kvalificerad till för att 
försäkringen skall gälla. 
 
Vikande orderintag och produktionstakter 
Efter de extremt höga produktionsnivåerna 2018 med rekordleveranser från 
Skövdefabriken så börjar man men se en avmattning i orderintaget under första 
halvåret. Det gäller för såväl Volvo och Renault i Europa, för VCE:s ”gula maskiner” men 
framförallt för Volvo och MACK i Nord-amerika. Detta leder till att man strax innan 
semestern börjar planera för skiftneddragningar inom Gjutning och Bearbetning samt 
reducering av inhyrda inom Montering vilket i sig innebär personalomflyttningar mellan 
funktioner. 
Under september går Line 4-systemet i Gjuteriet samt många avdelningar inom 
Bearbetning från 4-skift till produktion i tre skift. I de flesta fall genom ett tvåskift 
kompletterat med en roterande natt. Under oktober följer även Line 6 i G2 med ner till 
treskift. I Montering reduceras skiften och nästan 200 inhyrda avslutas. Man planerar för 
att eventuellt ta bort nattskiftet i 13-liters huvud-flöde och i vår partsammansatta 
styrgrupp för vårt flexibilitetsavtal börjar vi diskutera att använda våra flextidsbanker om 
nedgången skulle bli kraftigare. Under hösten stabiliseras orderingången mot Europa 
och VCE mot en ny nivå som är ca 20% lägre än den extremt höga nivån 2018 medan 
den fortsätter att falla för Nordamerika. Mot slutet av året återtas en mindre del av de 
inhyrda till Monteringen. 
 
 
 



Pensions- och försäkringsrådgivning 
I flera omgångar under året så fortsätter den mycket populära rådgivningen kring 
pensioner och försäkringar. Medlemmar kan boka in sig och komma till 
Verkstadsklubben för att träffa Folksams försäkringsrådgivare. 
 
Lagledarrollen 
Verkstadsklubben får allt mer signaler till sig om att lagledarrollen utvecklas olika inom 
företaget och i många fall inte längre stämmer överens med gällande rollbeskrivning 
som finns sedan ca tio år tillbaka. Det är allt ifrån att inte hinna göra mer än att 
producera men kanske ännu oftare att det blivit en form av ”ledarroll” på heltid utan delta 
i produktionen, och allt där emellan. Klubben startar en dialog med företaget om detta 
som leder till en översyn och sen en för-handling om innehåll, rekrytering och 
lönesättning för lagledare. Vid årets slut är detta fortfarande en pågående process som 
klubben hoppas ska bli klar i början av 2020.  
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Verkstadsklubbens Fack- Quiz 
Under november lanserades en frågesport för klubbens medlemmar. Det var totalt 15 
frågor fördelade på tre kategorier; Vår organisation, Lag och avtal samt Skydd och 
arbetsmiljö. 
Fina priser utlovades såsom elcyklar + hjälmar & presentkort på Coop. 
På nomineringsmötet drogs vinnarna av Fack-quizen som pågick under veckorna 45-47. 
Av de 321 som lämnat in svar hade 14 personer alla rätt. Av dem vann fyra stycken var 
sin elcykel, de övriga tio vann var sitt presentkort a´ 1000 kr på Coop.   
 
Facken inom industrin är eniga om sin avtalsplattform 
I början av november presenterade IF Metall tillsammans med övriga i ”Facken inom 
industrin” de avtalskrav som man enats om inför stundande avtalsförhandlingar, som 
skall starta i januari. 
Löneökning på 3 procent, som motsvarar cirka 900 kronor på en genomsnittlig lön inom 
Teknikavtalet, med en lägsta löneökning med minst 530 kronor. Fortsatta avsättningar 
till deltidspension. Åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten. De detaljerade 
avtals-kraven som byttes mellan parterna veckan innan jul innehöll även krav från båda 
sidor gällande ökad respektive minskad flexibilitet samt möjlighet till övertidsuttag. 
 
 

Årsarbetstid 2020 
Fack och företag blev överens om 2020 års förläggning av årsarbetstiden. 
För såväl 2020 som 2021 finns det bara en naturlig "klämdag" men med inarbetning och 
8,1 som normalt arbetstidsmått så skall det läggas ut ca tre inarbetade dagar. 
Överenskommelsen innebär att för scheman med inarbetning så läggs fyra fridagar ut 
2020 och två dagar 2021. 
För 2020 är det fredagen den 22/5 (efter Kristihimmelsfärds dag) samt 28:e, 29:e och 
30:e december (mellan jul och nyår). 
  



Nya roller i LÖN 07 
Den stora majoriteten av klubbens medlemmar lönesätts via vårt tarifflönesystem 
byggt på arbetsvärdering av kompetens- och funktionsstegar som sedan bryts ner till 
kompetensmatriser per avdelning. 
Vid sidan av tarifflönerna finns LÖN 07 som är ett lönesystem med mer individuell 
bedömning av roller som är svåra att värdera i vårt befintliga arbetsvärderingssystem. 
I LÖN 07 finns sedan tidigare Underhållsansvariga och Tekniker inom 
Underhållsfunktionen. Efter information och utbildning så kommer ytterligare två roller, 
efter genomförd medlemsomröstning, att föras över till LÖN 07 från januari 2020. 
Detta gäller totalt 13 personer som jobbar som Materialplanerare i Underhållsförrådet 
samt Utbildningskoordinatörer inom HR. 
 
 

Nomineringsmötet 18:e december 
På Verkstadsklubbens Budget- och Nomineringsmöte närvarade drygt 70 personer. 
Förutom att besluta om budgeten för nästa verksamhetsår genomfördes också 
nomineringar till styrelsen, gruppombud samt övriga förtroendeuppdrag.    
 
Följande personer nominerades av valberedningen:  
 
Ordf 2 år          

Lars Ask       
Sekreterare 2 år 

Owe Nyman      ,  
Ordinarie ledamöter 2 år              

Jonny Alfredsson                                                             
Helena Almberg     
Ewa Ohldin   
Suppleanter 1 år    

Jan Andersson                                                      
Johnny Gran                                                             
Joakim Nordh      
Revisor 2 år       

Mats Piirala Haakon 
Revisor Suppleanter 1 år  

Daniel Hermansson, Morgan Sjöberg  
Gruppombud 2 år  

Gjutning; Lina Gaede, Christopher Jensen, Fredrik Julin 

Bearbetning; Kimmo Lundahl, Alexander Hanna, Maria Vuoluterä 

Montering; Tony Örkvist, Annika Sjöhem, Ulrica Korpi 

Underhåll; Urban Almberg, Robin Bergsten, Lovisa Andersson 

        
Utöver detta nominerades även Freddie Andersson på mötet till ordförande. Denna 
nominering drogs dock tillbaka under januari.    
 
I övrigt informerade ordförande Lars Ask också om avtalsrörelsen 2020 som går in i 
riktigt skarpt läge på fredagen den 20/12 då IF Metall och Teknikarbetsgivarna utväxlar 
sin kravlistor.  
Han informerade också kort om hur produktionsläget ser ut för året, samt hur det kan 



förväntas bli under 2020. Det blev också en diskussion kring de framtida utmaningarna 
med eldrivna fordon och hur det kommer påverka jobben i vår industri. 
 

Organisationsförändringar 
Under det fjärde kvartalet sker ett antal MBL-förhandlingar rörande större förändringar 
för två av våra stödfunktioner, som båda ska gälla från årsskiftet. 
 
Underhållsorganisationen blir istället ”Driftsäkerhet” och de olika resurserna organiseras 
i rinkar där Underhållsanasvarig, Tekniker och El- och mekservice finns i samma rink 
med ansvar för ett visst område. Utöver detta finns vissa centrala stödjande resurser. 
Omorganisationen innebär att många medarbetare får nya arbetskamrater och chefer 
och i vissa fall ny arbetstid.  
 
Den andra större förändringen som inträffar är att materialhanteringsavdelningarna inom 
Bearbetning och Montering flyttas till Logistik, där de en gång låg för ca 10 år sedan. 
Utöver det så går sekvensering i F-benet samt gårdstruckar i Gjutning över till Logistik 
vid samma tidpunkt. 
Totalt berör detta ca 250 av våra medarbetare.  
 
 

 
Styrelsen 
 
Under 2019 har klubbstyrelsen genomfört 23 protokollförda möten. Ett antal skydds- och 
kontaktombudsmöten har hållits lokalt på funktionerna och styrelsen har vid ytterligare 
fyra tillfällen sammankallat samtliga kontaktombud för information och dialog i olika 
frågor. 
 
Vid vårkanten 2019 fick vi signaler om att vikande produktionsvolymer var att vänta. I 
olika samverkansforum resonerade vi med ledningen om justeringar av såväl 
produktionstiden genom förändringar av arbetstiderna samt att börja minska den totala 
personalstyrkan genom att reducera inhyrd personal så långt som var hälsosamt för 
verksamheten. I oktober var resultatet att Bearbetning och Gjutning hade avslutat all 
inhyrd personal medan Monteringsfunktionen hade c:a 90 inhyrda kvar. Även dessa var 
egentligen tänkt att avslutas följsamt i en fortsatt förväntad nedgång fram till årsskiftet. 
Volymnedgången stannade av och volymerna stabiliserades på en något högre nivå än 
väntat och på verkstadsklubbens initiativ och förslag behöll företaget dessa inhyrda över 
hela den resterande hösten och vintern.  
 
”Intern Rörlighet” har även under 2019 varit trögt att få i rullning och klubbstyrelsen, som 
är övertygad om att detta är ett kraftfullt verktyg i konjunktursvängningar, har fortsatt att 
hålla den frågan aktuell med ledningen. 
 
Totalt har klubbstyrelsen tecknat 104 lokala avtal/överenskommelser med arbetsgivaren 
under 2019. 
 
Under 2019 har styrelsen fortsatt haft aktiviteter kopplat till facklig återväxt, främst 
genom utbildningssatsningar och rekrytering av unga ombud. Ytterligare områden som 
prioriterats är medlemsrekrytering, att stärka förtroendemannarollen samt att få många 
medlemmar att gå medlemsutbildningar. 



Medlemsmöten 

 
Klubben höll årsmöte den 27 februari 2019 i Grönvalls sal i Pentahuset. På mötet 
genomfördes val av vice ordförande, kassör, två ordinarie ledamöter, tre suppleanter, 
revisor och två revisorssuppleanter. Även ledamöter till valberedningen samt avdelning 
27 Östra Skaraborgs representantskap valdes.  
 
Inbjuden att vara ordförande för mötet var Bo Junefjäll (Ombudsman Avd. 27 Östra 
Skaraborg). Han informerade mötesdeltagarna om Inkomstbortfallsförsäkringen som 
förbundsstyrelsen beslutat om samt den nytecknade Juristförsäkringen. 
 
Nomineringsmöte hölls den 18 december 2019 där nomineringar till styrelseuppdrag, 
revisor och revisorssuppleanter gjordes. Även nomineringar till gruppombud gjordes. 
Nomineringsperioden till valberedning startades. 
Styrelsens förslag till budget för 2020 gicks igenom av kassören Christer Andersson 
vilken antogs utan förslag till justeringar av mötet. 
 
Under några veckor i November 2019 genomförde verkstadsklubben en 
”Fack-Quiz”. Lars Ask gick igenom de rätta svaren och deklarerade att det var totalt 14 
som hade alla rätt. Priser lottades ut och fyra först dragna vann en el-cykel och 
resterande tio fick presentkort på Coop. 
Avslutningsvis informerade Lars Ask om våra krav i kollektivavtalsförhandlingarna som 
planeras starta den 20/12. 
                    

Studier 
 

”Vi människor lär så länge vi lever, men organisationen lever bara så länge vi lär!” 
Att ha utbildade förtroendevalda är en förutsättning för en stark fackförening, och 
tillsammans med delaktiga medlemmar blir vi ännu starkare. Under året har 176 
utbildningstillfällen ägt rum och av dem är drygt 60 Medlemsutbildningar, tex Medlem i 
facket och Medlem 55+, flertalet har ägt rum på Axevalla Folkhögskola. 
Verkstadsklubben har lokalt i egen regi också ordnat 2-timmars utbildningar för kontakt 
och skyddsombud i ämnen som tex ergonomi, riskbedömning, arbetstider, försäkringar 
och lönesystem. Specifikt för medlemmar utan förtroendeuppdrag har vi ordnat en 
utbildning; Medlem i facket, på Volvohuset. Bland de som under 2019 gått en Medlem i 
facket-utbildning lottades presentkort ut på årsmötet.  
 

Arbetsmiljö 
 
2019 har tyvärr antalet olycksfallen med sjukfrånvaro ökat, 28 olycksfall är registrerade i 
vårat TIA system. 13 arbetssjukdomar är också anmälda, problem i rörelseapparaten är 
den vanligaste arbetssjukdomen.  
Orsakerna till olycksfall och arbetssjukdomar kan bl.a. vara bristande introduktion, hård- 
och felaktig arbetsbelastning samt eget risktagande. 
 
Tyvärr händer det fortfarande allvarliga händelser (tillbud, osäkert agerande och osäkra 
förhållande) som kunde blivit allvarliga olyckor. Det finns fortfarande en hel del att göra 
för att få bra arbetsmiljö och säkra arbeten. 
 



Huvudskyddsombuden har haft personliga kontakter med många av skyddsombuden, 
ombudsmöten har genomförts på de olika funktionerna. 
Huvudskyddsombuden har genomfört 13 kortutbildningar för skyddsombuden i 
AML/SAM, riskbedömning, arbetsskadehantering, projektmedverkan och 
belastningsergonomi. 
 
Under 2019 var vi i genomsnitt 120 skyddsombud. Ett antal av dessa är nyvalda. 
Huvudskyddsombuden har haft ca 30 protokollförda möten under 2018. Ett antal av 
dessa möte var tillsammans med Health & Safety gänget. 
 

Försäkringar och Pensioner 
 

Vi har hjälpt våra medlemmar med ett antal olika försäkringar. Medlemmarna har fått 
ersättning från bl.a. AGS (avtalsgruppsjukföräkring), TFA (trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada), IF Metalls medlemsolycksfall och IF Metalls sjuk- och 
efterlevandeförsäkring. 
Tyvärr gick fyra av våra medlemmar bort under 2019, deras anhöriga fick bl.a. ersättning 
från Verkstadsklubbens gruppliv med 300 000 kr. 
 
Folksam via Alexander Krajacic har även 2019 hjälpt IF Metall:s medlemmar att få en 
överblick av det försäkringsskydd som finns genom facket och privat. 2019 fick ca 100 
av våra medlemmar en försäkringsgenomgång via IF Metalls Verkstadsklubb/Folksam. 
Flera av våra medlemmar har upptäckt att de varit dubbelförsäkrade och har på mötet 
direkt sänkt sina försäkringskostnader. Flera medlemmar har fått hjälp med att få ut 
belopp från försäkringar där anmälan missats. 

Vi har även hjälpt flera av våra medlemmar med pensionsfrågor. Det gäller 
pensionsprognoser och ansökan om pension hos pensionsmyndigheten och hos de 
olika pensionsbolagen. 

Verkstadsklubben har 32 Försäkringsinformatörer, några har gått grundutbildning och ett 
stort antal har gått repetitionsutbildning under 2019.   

 
Förhandlingsverksamheten 

De i styrelsen som har konstituerade förhandlaruppdrag, samt klubbens 

arbetsmiljöansvarige, träffas varje onsdag i ett förhandlarutskott med syftet att samordna 

förhandlingarna som sker på såväl funktions- som klubbnivå. Under 2019 tecknades 104 

förhandlingsprotokoll. Huvuddelen av dessa var utifrån MBL-förhandlingar som gäller 

arbetstidsförändringar, organisations-förändringar samt ledartillsättningar. Vad gäller 

övergripande förhandlingar så omförhandlades vissa villkor kopplade till våra lokala avtal 

om Intern Rörlighet och LÖN 07. Även en förhandling kring innehållet i lagledarrollen 

startades upp. 

 

Under året genomfördes även två utbildningstillfällen för våra kontaktombud där vi gick 

igenom en del kring vår förhandlingsordning, förhandlingsärenden samt olika 

samverkansforum med företaget. Vi tittade även in i en del av de lokala avtal och 

koncernavtal som vi har, och som kompletterar Teknikavtalet IF Metall. 

 



Klubben deltar även partsgemensamt i kommittéer gällande arbetsvärdering i vårt 

tarifflönesystem samt lönerevision och översyn i LÖN 07 som finns på delar av 

Underhåll. 

För samordning av detta har styrelsen ett eget Lön- och AV-utskott. 

Utöver förhandlingar sitter också förhandlarna med i företagets månatliga 

programkonferenser lokalt och centralt. 

 

Verksamhetsberättelser 2019 
för Grupputskott, Gjuteri, Bearbetning, Montering och Underhåll  
 
De som ingått i grupputskottet är de verksamhetsansvariga på gjuteri, bearbetning, 
montering, underhåll och ordföranden i klubben. 
Från underhåll har även förhandlaren suttit med på utskottets möten.  
I grupputskottets uppdrag ingår att samordna och likställa den fackliga verksamheten 
över G, B, M och UH. På mötena, som genomförts en gång/vecka, har man planerat för 
de ombudsmöten som varit gemensamma för alla grupporganisationer och som under 
året varit fyra stycken.  
Utskottet har en gång i månaden kallat gruppombuden till möten och informerat från 
klubbens styrelsemöten och övriga fackliga frågor.  
Introduktion för nyanställda har också organiserats av grupputskottet.  
Vi har startat upp tvåtimmarsutbildningar (”kortutbildningar”) för kontaktombuden som 
körts under året. 
En introduktionsutbildning för nya förtroendevalda har tagits fram som körts vid ett antal 
tillfällen.  
Affischeringar på både anslagstavlor och hemsida har även varit en del av utskottets 
ansvar.  
Grupputskottet har också anordnat ett quiz med fackliga frågor som pågick under 
veckorna 45-47. Av de 321 som lämnat in svar hade 14 personer alla rätt. Av dem vann 
fyra stycken var sin el-cykel, och de övriga tio vann var sitt presentkort a´ 1000 kr på 
Coop.   
 
Gjuteri 
Den fackliga verksamheten i våra Gjuterier har under året bestått i stöd för de 
medlemmar som behövt stöd. Vi har haft ombudsmöten för kontakt och skyddsombud 
varje månad och expeditionen i G1 har ofta haft en god tillgänglighet för medlemmarna 
från tidig morgon till sen eftermiddag. Expeditionen är välbesökt av medlemmar som fått 
hjälp med allt från tunga arbetsskadeutredningar till mindre avtalsfrågor. Glädjande är 
den positiva feedback vi får från nöjda medlemmar. Expeditionen i G2 som bara finns 
öppen två timmar per vecka fyller också sin funktion även om den av förklarliga skäl 
(inte så många medlemmar i G2) inte är så välbesökt som i G1. Det 4-skift som infördes 
i början på året har nu ersatts av en kombination av 2-skift och natt. Dessa förändringar 
har ibland medfört att vi fått flera ombud på samma avdelning och vi fått göra omval. Till 
en början följde ledarna sina 4-skift för senare gå över på dagtid. 
En stor händelse under det gångna året var när vi beviljades pengar för att bygga om 
vårt gjuteri för framtida utmaningar. I projekten har vi med skyddsombud som kan 
påverka våra framtida arbetsplatser till det bästa.  
I slutet av året gick stora delar av G1 från 40 till 38 timmars 2-skift. 
Det skedde också en större omorganisation som innebar att Logistik blev en egen 
funktion. Detta påverkade några medlemmar i G1 som nu i stället tillhör Logistik. 



Bearbetning 
Bearbetningens grupporganisation har under året fortsatt att träffas och ha möten på 
tisdagseftermiddagarna, där vi bland annat har planerat verksamhetens fortsatta arbete framåt.  
På onsdag förmiddagar har primärförhandlare, huvudskyddsombud och 
verksamhetsansvarig på bearbetningen träffats för att sammanfatta 
verksamhetsområdets aktuella ärenden och aktiviteter. 
 
Under 2019 har det varit 24 kontaktombud och 41 skyddsombud på bearbetningen. 
Utöver medverkan på de gemensamma kontaktombudsmötena genomförde vi fem egna 
ombudsmöten på bearbetningen, där både kontaktombud och skyddsombud varit 
inbjudna. 
Möten hölls ett för dagtid och ett för kvällsarbetare, där även de som jobbade helg och 
natt var inbjudna. 
 
Montering 
Under året har vi haft möten med våra ombud. Mötesfrekvensen har dock varit ganska 
låg av olika anledningar. Det har varit svårt att hitta bra möteslokaler bland annat. 
Mycket information har skickats ut via mail. Vi har under året varit ute i verksamheten 
och berättat om bland annat inkomstförsäkringen och juristförsäkringen.  
 
Verksamhetsområde montering har just nu 17 kontaktombud, 24 skyddsombud och   
8 försäkringsinformatörer. Antalet ombud har ökat vilket är väldigt positivt.  
 

Årets början var hektiskt på grund av höga volymer. Ett antal Volvostegselever har 

cirkulerat i vår verksamhet under året och glädjande nog har en del av dem fått 

anställning efter avslutad utbildning. Vi har haft mycket inhyrd personal men även ett 

antal nyanställningar. Efter semestern mattades orderingångarna av, vilket ledde till att 

en stor del av den inhyrda personalen fick gå hem. I slutet av året verkar takterna dock 

återhämta sig till viss del. Monteringen har också haft många medarbetare via intern 

rörlighet. 

 
Underhåll 
Under året har vi haft tre ombudsmöten ihop både skyddsombud och kontaktombud. 
Utöver det har huvudskyddsombudet haft några träffar med endast skyddsombuden. 
Primärförhandlare och verksamhetsansvarig har haft separata möten med 
kontaktombuden och något möte endast med gruppombuden. 
Under hösten genomförde vi en medlemsomröstning för två nya avdelningar in i Lön-07. 
Materialplanerarna på förrådet och utbildningskoordinatörerna röstade med bred 
marginal ja att införa lönesystemet. 
Företaget MBL informerade om en stor organisationsförändring som man ska 
genomföra från nyåret -20. I den frågan har det varit många MBL forum och vi har varit 
frekvent ute på golvet o försökt vara mycket synliga bland UHs medlemmar pga detta. 
Det är många blandade känslor ute på golvet runt omorganisationen. 
Vi har deltagit på flera avdelningsmöten ute i verksamheten. Huvudskyddsombudet har 
varit och är involverad i flera stora projekt. Vi har haft många medlemskontakter under 
året. 
Det har varit regelbundna partsammansatta möten rörande LÖN 07 vilken är löneformen 
som tillämpas för gruppen Underhållsansvariga och Underhållstekniker, samt för 
grupperna som nämnts ovan. 



Huvudskyddsombudet har varit flitig med försäkringsinformationer ute hos 
medlemmarna och vi har också träffat en del nya medlemmar inom Underhåll.  
 

Logent AB – Timboholm 
 
År 2000 outsourcade Volvo Lastvagnar Komponenter emballageterminalen på 
Timboholm till Volvo Logistics som i sin tur 2013 lade ut verksamheten till Logent AB, 
men verkstadsklubben har fortsatt att sköta förhandlingar och facklig service till 
medlemmarna där.  
 
Timboholm har som kunder; Volvo Powertrain (ca 40%) samt Volvo Personvagnar (ca 
60%).  Man arbetar med att sortera, rengöra och bryta ner olika typer av emballage på 
dagtid, fast kväll, natt och med en begränsad bemanning även helg. I december 2019 
var man 35 anställda.  
 
Under våren förhandlades det tredje årets löner för innevarande riksavtal. Detta 
resulterade i att månadslönerna höjdes med 2,35% den 1:a april.  
 

IF Metalls koncernfack inom AB Volvo 
 
Koncernstyrelsen (KS) har haft sex ordinarie möten under året och ett av dessa var i 
samband med en studieresa till Bangkok i Thailand. Det innefattade möte med 
representanter för såväl de lokala och nationella facken samt andra organisationer som 
verkar för bättre villkor i Thailand. KS hade även möte med företagsledningen varvat 
med fabriksbesök. 
Samtliga Volvos verkstadsklubbar är representerade i KS och i nuläget har Skövde en 
ordinarie ortsplats samt uppdragen sekreterare och internationell sekreterare som även 
ingår i arbetsutskottet. 
En viktig punkt på dagordningen är förberedelser och samordning inför koncern-
förhandlingar.  
Det finns även tre utskott. Ett för samordning inom Volvos serviceverkstäder, Truck 
Centers, vars klubbar verkar under Motorbranschavtalet. Dessutom finns ett utskott för 
arbetsmiljöfrågor, och ett för utredningar beställda av koncernstyrelsen. I de två 
sistnämnda har vi representanter från vår klubbstyrelse. Verkstadsklubben har även 
ordförandeplatsen i valberedningen. 
 



Internationellt 
 
European Works Council (EWC) hölls i våras i Caen/Blainville. En stor del av 
diskussionerna gick åt till att jämföra de avtal vi har för internationellt arbete ställt mot 
lagstiftningen i Europa. 
Global Works Council (GWC) och Volvo Global Dialogue (VGD) hölls i september i 
Greensboro, USA. De stora frågorna som diskuterades med koncernledningen på mötet 
var “Framtidens Industriarbetare” och hur kan vi förbättra samarbetet mellan fack och 
företag.  
 
Efter flera års arbete lyckades man till slut registrera en lokal fackklubb på UD fabriken i 
Thailand. Klubben startade med tolv medlemmar av 500 anställda. I våras lyckades dom 
förhandla sitt första kollektivavtal. I höstas var medlemsantalet uppe i 450. Värt att 
nämnas är att i Thailand är knappt 2 procent fackligt anslutna och landet har en 
antifacklig lagstiftning. 

 
 
I november var Mikael Sällström och Lars tillsammans med Kelley Dameron (HR 
Greensboro) och besökte Volvos anläggningar i USA (Byhalia, New River Valley, 
Hagerstown, Lehigh Valley). Syftet med resan var att följa upp hur arbetet går med att 
förbättra relationerna mellan fack och företag. Men även att få information om läget efter 
14 dagars strejken vid Mack fabrikerna.  
 
I december deltog Lars Ask på IndustriAll Automotive Working Groups möte i Düren, 
Tyskland. Diskussionerna där handlade till stor del om framtidens fordonsindustri, och 
hur den kommer att påverkas av övergången till mer eldrivna och smarta fordon. En 
annan viktig fråga som var uppe till diskussion var jämställdhetsfrågan, och hur man får 
fler kvinnor att engagera sig fackligt. 
 



Slutord 
 
Dags att göra bokslut för 2019, ett år som definitivt kommer att skriva in sig i 
historieböckerna för Volvo i Skövde. Året började oerhört bra med en investering i ett 
nytt Gjuteri motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor. En investering som känns oerhört 
bra för den framtida sysselsättningen på Volvo Powertrain, då man även anpassat det 
för att kunna gjuta mer detaljer än just cylinderblock och cylinderhuvud. 
 
2019 inleddes med fortsatt höga volymer men osäkerheten om hur konjunkturen såg ut 
längre fram under året var stor. Brexit och Donald Trumps handelskrig låg mycket 
bakom osäkerheten i marknaden. Runt semestern började vi se avmattningar i 
orderintag och programmen började sakta sjunka. Under hösten har cirka 200 inhyrda 
lämnat företaget, det har också inneburit en hel del omflyttningar av personal internt. En 
del har hanterats via intern rörlighet och en del har varit permanenta omplaceringar. På 
det hela taget har neddragningen hanterats bra – alla är dock inte nöjda.  
 
Under året införde IF Metall en inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Försäkringen innebär 
att ersättningen vid arbetslöshet kan uppgå till 80 procent. Ett välkommet inslag för att 
höja medlemskapets värde, inte minst nu när vi går mot lite osäkrare tider. 
Förhoppningsvis ska vi klara oss genom en lågkonjunktur utan varsel. Konjunkturbanken 
är fortfarande helt orörd och vid årsskiftet fylldes den på med ytterligare 42 timmar, totalt 
252 timmar. Det motsvarar 31,5 dagar att frilägga, lägger man till de 110 timmarna i kod 
76 banken så kan man lägga ut totalt 45 dagar.  
 
2019 avslutades med att IF Metall och Teknikarbetsgivarna utväxlade sina krav inför den 
kommande avtalsrörelsen och vi kan konstatera att i sedvanlig ordning så blir det en tuff 
avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill ha oinskränkt makt vad gäller arbetsledning och 
arbetstid och har ingen som helst lust att betala för fredsplikten. Det ska ställas mot våra 
krav, som utöver löneökningar, är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över 
sin fritid.  De ska också ha en trygg och säker arbetsplats att gå till. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar och förtroendevalda för det gångna året. Det 
är med en hög organisationsgrad och aktiva medlemmar som organisationen står stark. 
 

2020 är det viktigt att vi alla slår vakt om kollektivavtalet och dess värde. 
Ta aldrig kollektivavtalet för givet! 

 
 
Skövde den 2020-02-13 
 
Lars Ask   Pär Jansson   Christer Andersson 
 
Owe Nyman   Anders Grönvall  Ewa Ohldin 
 
Jonny Alfredsson   Helena Almberg  Jan Andersson   
   
Jonny Gran    Karina Gren   Joakim Nordh    


