
Uddevalla Lastbilcentral AB

Sammanställning svar kategorimöten (oktober 2020)

Container-Slam Kran-Tung Anläggning Distribution-ULC

1. Kösystem Förutsättningar/fråge- 

ställningar (Se bilaga)
Arnes bilar? Känner sig inte rättvist 

behandlad. Sälj på kranbilar? Vara med på 

nästa möte. Digitalt system, Totalen avgör

Vad gäller frågeställningar angående 

kösystemet verkar de flesta tycka är bra 

som det är idag. Det som många tyckte var 

att plogbilar, saltbilar och asfaltbilar får 

vara med på listan och samma 8 timmar 

skall för dem som för andra innan de 

tappar sin plats i kön. Om man skall tappa 

sin plats i kön för att man tackar nej på 

grund av dåligt pris, skall bero på vilken 

kund det är och på andra förutsättningar. 

Om man tex inte har rätt ekipage för att 

köra ett ackord, och att det är därför inte 

går runt, då skall det vara rätt att neka. 

Om det är en avtalskund som ex Markbygg 

skall man inte kunna tacka nej för att 

istället "vänta" in en bättre körning. Gör 

man det skall man tappa sin plats i kön och 

hamna längst ner i kön. Vi måste alla 

hjälpas åt med att hjälpa avtalskunder. 

Däremot bör man kunna tacka nej att åka 

till ex. Strömstad för 2-4 timmars jobb och 

ändå behålla sin plats. En del säger att när 

de frågat Transportledningen vilket pris 

det är på olika körningar innan de tackar ja 

eller neh, har fått svaret "Det ser du på 

avräkningen". Önskemålet är att få reda på 

priset om man frågar.

Ej relevant i denna grupp.
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2. Avtal - Priser Önskemål - synpunkter Att LBC måste vara hårda mot kunder som 

vill "pruta" att dom kan stå på sig

7-mils avtalet Markbygg? Generellt behöver vi får upp priserna och 

få bättre villkor. Många tycker att 

"tonkörningar" är dåliga och att de 

behöver bli bättre. Man måste kolla alla 

förutsättningar ordentligt innan man ger 

ett tonpris. Sträcka, trafik, lastning, 

tippning, skick på tippen, långt att backa, 

blir det lång kö till lastningen eller 

tippning. Många upplever att kunden ofta 

lurar oss och att det verkar som att 

förutsättningarna är bättre än verkligen är. 

Det kan ex vara att det är sagt att det bara 

är att tippa i hög, och när man kommer 

fram så är det inte alla så. Markbygg var 

den kund som togs upp mest, och där 

behöver vi få en både högre timpeng och 

förhandla om framkörningsavgifter. Något 

att titta på vid nästa förhandling.

Det skrivs inga avtal som inte godkänns av 

åkare i gruppen, undantag Kynningsrud. 

Priserna ok för distribution. 

Förstå att lastbilar kostar pengar

3. Marknadsföring Hur synas, få mer kunder & 

arbeten
Är vi ute och visar oss tillräckligt hos nya 

uppdragsgivare/kunder?

Mer utesälj, visa oss och jobba mera aktivt 

med arbetsledning etc.

LBC märke på bilarna viktigt! Bilarna skall 

vara gröna. Arbeta att få tag på 

samarbetspart inom distribution på andra 

orter för att skapa linjenät.

Att våga prova nya saker

4. Information Typ av information Typ skicka ut ett info mail i slutet på varje 

vecka vad som hänt och inte hänt, om det 

inte finns något, bara önska trevlig helg

Informationen har blivit bättre. Det är 

viktigt att delägarna får information om 

olika saker, ex förändringar så fort som 

möjligt. Om vi blir bättre att få ut 

information, tror vi att det minskar 

ryktesspridningar och "skitsnack". 

Mötesintervall 

(Kategorimöten)
Varannan månad info möte Ca oktober / feb, mars / juni Förslag på intervall för kategorimöten är 2 

gånger per år strax innan varje 

bolagsstämma.

2 ggr per år, före varje stämma.
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5. Aktierepresentanter Håkan Ström Stefan Svanberg, Arne Andersson Ingen vill ta på sig rollen som 

aktierepresentant. Om det behövs kan 

Heidi Jolanki tänka sig att göra det. Vi 

diskuterade problemet med att LBC inte 

får äga aktier och att det är ett problem 

när någon vill sälja aktier. Det kom inga 

konkreta förslag på vad vi skall göra. 

Någon tyckte vi skulle kolla upp hur andra 

centraler hanterar detta.

Bra att ta fram en kommité, Jörgen 

Birgersson.

6. LBC Hur skapa vi känsla? Det är ändå 2020 då kanske inte folk 

prioriterar sånt längre

Digital turlista. Städdag ev. bara fest 

"Räkbåt" Fortsätta med "korv" på 

fredagar.

En del tycker att vi skall ha julbord, 

medans andra tror det är svårt för dem 

som har plogning. Hösten kanske är den 

lämpligaste tidpunkten att ordna något. 

Någon undrar varför slutade vi med 

"städdagar på LBC". Det var inga konkreta 

förslag, men många tror att det skulle vara 

trevligt att åkare och chaufförer skulle 

hitta på något trevligt.

Bra vi känsla i denna gruppen.

Festkommité? Vi tycker festkommitén skall fortsätta Det finna inga direkta kandidater till 

festkommité…. Heide Jolanki ställer upp 

om det kniper.

Ha kvar festkommité

7. Övriga frågor Annat som är viktigt att 

diskuteras
Transportledningen bör kanske delas upp 

så när en kund ringer så blir dom kopplade 

till en person som kan tex. Allt om 

slamsugning, så inte transportledningen 

behöver ringa chauffören och fråga.

Uppdatera fordonsutrustning och 

kapacitet.

Det uppkom frågor om vem som är och 

vem som får vara trafikansvarig för vem. 

Samma skall gälla för alla, att man får 

anlita vem man vill. Kranbilen från 

Uddevalla Enerig kom upp till diskussion 

och en del menar att den konkurrerar med 

andra kranbilar. Om vi inte hittar en intern 

köpare till bilen, finns det önskemål om att 

den säljs och jobben fördelas ut på 

befintliga åkare.

Gruppen diskuterade vilka som skall vara 

med på stämmor (personal), gruppen ej 

överens hur det skall vara.
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