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Förhandlingsläget 
Vi har gemensamt kommit överens med företaget att 
vi skall återuppta förhandlingarna i slutet av augusti, 
alternativt första veckan i September. 
 
Orsaken till att alla förhandlingarna har skjutits upp 
redovisas på nästa klubbmöte i September.  

Fritidsfonden ”Bensin”  
Inom fritidsfonden har vi haft ett system så att den 
som lånat någon motor som drar  vanlig bensin  
så skall man återlämna motorn med full tank, när man 
lånat färdigt objektet.   
 

Obs detta gäller maskiner som använder 95 oktan, 
alla våra båtar jordfräsen samt vertikalskärarna.  
 

Vi har konstaterat att detta system inte fungerar,  
Många personer struntar i att fylla upp bensintankarna 
när man är färdig.  
 

Systemet vi haft har inneburit att individen alltid börjar 
med en full tank och sedan använt motorn och när 
man är klar så har man återställt bensin till full tank till 
nästa person.  
 

Eftersom detta system med återlämnande av full tank 
inte fungerar , så vänder vi nu på detta system.  

Fyller man på för mycket, så får man väl köra lite till 
eller lämna överstående bensin till den som bokat  
maskinen efter dig.  
 

Om man inte har någon egen reservdunk så finns det 
en sådan i fritidsfondens förråd (mitt emot Metall)  

Det vill säga : 
Man får själv se till att fylla på den bensin man 
vill använda.  

Avbokning 
Vi har nu genomfört systemet med att när man bokar 
något på fritidsfonden får man ett bokningsnummer, 
som man kan använda om man vill avboka.  

Kronbron stängs 
Företaget har nu bestämt att den 1:a September så 
stängs Kronbron för gott  
Man har konstaterat att man ur skyddssynpunkt måste 
stänga den, den kommer sedan att rivas. 
Hur man skall lösa parkeringsproblematiken för  de 
som använder kronpark eringen är ännu ej klar.  

Förskottslön - OMP-tillägg 
 

På förskottslönen som utbetalades under semestern 
som skulle vara aktuell månadslön (AV och IV -del).
OMP-tillägen skall även vara med i den utbetalningen 
eftersom det är ett tillägg för utebliven månadslön.  
 

Detta kom ej med på utbetalningen men kommer att 
utbetalas retroaktivt i September för de som har OMP. 

Nyanställningar 
Företaget har nu plockat ut 21 personer av alla ca 150 
som hade visat intresse.  
 

För att skapa en framtida utbildningsgrupp kommer nu 
20 personer i arbetsförmedlingens regi att genomgå 
en utbildning som slutar den 6 Sept, därefter så  
visstidsanställs de från 9 Sept. ! 
  

1 person visstidsanställs redan 1 Sept för att fylla en 
vakans som uppstått.  
 

Mycket förvånansvärt är att företaget inte bland dessa 
21 personer tagit in några kvinnor, särskilt när de är 
underrepresenterade inom företaget.  
Och av de 150 personer som visat intresse så borde 
det väl funnits några kvinnor.  
 

Idag har vi ca 10 % kvinnor, och företaget har i sin 
jämställdhetspolicy slagit fast att man skall rekrytera 
underrepresenterade grupper.  

Jämställdhets plan 
I december 2000 gjordes vi ett jämställdhetsavtal på 
järnverket och där vi även tog hjälp av JÄMO.  
 

Vi var överens om att denna plan skulle revideras i 
januari i år. Ännu har inget hänt med detta.  
 
Vi kan bara se att alla manliga chefer på järnverket 
har prioriterat bort jämställdheten.  

Produktionsbonusen 
Den produktionsbonus som företaget genomförde  
under våren har ett bonusutfall för Q2 på 4 192 kr 
som utbetalas i Augustilönen 
Men för att erhålla hela bonusen krävs 100% närvaro 
enligt det ordinarie skiftschemat. 
 

Mammaledigheter kompledigt eller semester och görs 
det avdrag på. Eventuella övertidstimmar man gjort så 
utbetalas inget av bonusen på dessa timmar. 
Vad vi nu sett är det inte ens 10 av samtliga anställda 
som får full bonus. 

Sociala fonden 
Eftersom det är Vulkanmarken på fredag 
har vi beslutat att sociala fonden kommer att 
vara öppen    mellan 07.00 -13.00 


