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Volvo Powertrain tecknar avtal om
arbetstidsförkortning för tjänstemän i Skövde
Volvo Powertrain har tecknat ett avtal med de lokala PTK-klubbarna i Skövde
om arbetstidsförkortning med åtföljande inkomstminskning.
Överenskommelsen innebär att varslet om uppsägning av 30 tjänstemän från
den 22 april i år hävs.

Avtalet med PTKs tjänstemannaklubbar i Skövde löper från den 1 juli 2009 till och
med den 31 mars 2010. Arbetstiden sänks med som mest 4 arbetsdagar per månad och
lönen reduceras med maximalt 10 procent under avtalsperioden. Dessutom reduceras
den lönenivå som gäller efter årets lönerevision med 3 procent och beloppet omvandlas
till 12 arbetsfria dagar. Företaget garanterar att inget nytt varsel läggs under
avtalstiden.
Avtalet gäller 400 tjänstemän i Skövde. I de omröstningar som ägde rum bland PTKs
medlemmar igår röstade en majoritet på 86 % för det föreslagna avtalet.
Sedan tidigare har liknande avtal tecknats mellan Volvo Powertrain och
tjänstemannaklubbarna i Köping, samt IF Metalls klubbar i Skövde och Köping. Totalt
omfattas nu drygt 3000 medarbetare inom Volvo Powertrain i Sverige av avtal om
arbetstidsförkortning med inkomstminskning. Avtalen har totalt inneburit att Volvo
Powertrain dragit tillbaka varsel för 600 kollektivanställda och 55 tjänstemän.
Förhandlingar pågår avseende ett avtal om arbetstidsförkortning också för tjänstemän
inom Volvo Powertrains svenska division i Göteborg.
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Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49
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För videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för
marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i
19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 300 miljarder SEK och är noterat på
OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi
om du använder din mobiltelefon.
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20090612 kl 10.00.
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