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Ju fler medlemmar desto starkare fackförbund! 
Visste du att du som värvar en arbetskamrat får 200 
kronor i Superpresentkort? Allt din kollega behöver göra 
är att ange ditt namn och personnummer i sin ansökan.

Värva en kollega

– få 200 kronor!

Läs mer på www.transport.se/varva
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Nytt år på gång. En sak är vi övertygade om på 
redaktionen: 2018 blir ett år med mycket nyheter 
från vägar, hamnar, taxistolpar, bensinmackar, 
flygplatser och facket. Med många berättelser om 
och med er som jobbar där ute. Med avslöjanden 

och granskningar. 
Tipsa oss om det du vill ha i Transportarbetaren, både i pap

per och på nätet. Och i podden som vi jobbar vidare med.

TRADITIONEN SÄGER ATT tidningar och andra medier ska upp
märksamma ett nytt år genom att titta bakåt. Och visst gör vi det 
även på Transportarbetaren. På sidorna 18 till 21 påminner vi om 
en del av allt det vi har berättat under 2017.

Ännu längre bakåt blickar vi på kultursidorna. Om du tillhör 
de cirka två miljoner personer som brukar slå på tv:n när det 
är dags för Antikrundan måste du börja dagens tidningsläsning 
med att bläddra till sidorna 30–31.

Som en aptitretare inför programmets säsongsstart den 11 
januari tar vi med dig till en inspelning i Norrtälje. Reportern 
Justina Öster visar upp några attiraljer från Transports och 
Transportarbetarens barndom för antikexperterna.

SAMTIDIGT SPANAR VI långt framåt. Artikelserien om framtiden 
fortsätter i detta nummer med den allt mer påtagliga visionen 
om självkörande bilar. 

När jag själv fick läsa chefredaktör Jan Lindkvists omfattande 
spaning blev jag glatt överraskad. Hade föreställt mig något av 
en undergångsskildring när det gäller chaufförernas framtid. 
Trodde att artiklarna skulle berätta om en uttråkad yrkeskår 
som fick sitta sysslolös i lastbilshytten – och bara ställas till 
svars för eventuella olyckor. 

Men tji fick jag! Om man ska tro de experter som vi 
intervjuar blir chaufförsjobbet ett krävande yrke med en 
status som växer i takt med att bilarna blir mer självkör
ande.Till dess: Gott nytt 2018.

Jag hade 
föreställt mig 
något av en 
undergångs-
skildring när 
det gäller 
chaufförernas 
framtid. Men 
tji fick jag.

Lena Blomquist är  redaktionschef på  Transportarbetaren.

Ge medlemmarna betald 
utbildning om avtalet
Jag önskar att facket skulle börja anordna 
regelbundna, återkommande fortbildnings-
kurser i transportavtalet (löner, arbetstid, 
kör och vilotid osv) på betald arbetstid. Att 
gå obetalda jobbrelaterade kurser på sin 
fritid är uteslutet för väldigt många, mig 
inklusive, och då har jag ändå ett intresse 
för de här sakerna ...
Mikael Andersson, chaufför på DSV

Insänt

Insänt
Om pensions
uppgörelsen: 
”Man måste få 
fundera över vad 
dessa politiker/
beslutsfattare 
löper för risk att 
bli utslitna alter-
nativt sönder-
värkta – eller att 
ens förstå att det 
finns de som blir 
detta!.”
Per Olof Lundin, 
Ockelbo

Mest läst  
på webben
… den senaste 
månaden:

1. Här skapas 
 kartan för last
bilschaufförer

2. Krav: Bygg 
trygghetsrum 
eller betala 22 
miljoner, SL.

3.   Hur svårt kan  
det vara?  
(David Eriks sons 
krönika).

Lena tipsar
Dags för nyårslöfte?  

Själv grunnar jag på något 
vagt om mera yoga för 
 själen och mera skid
åkning för kroppen. 

VI VILL VETA  
VAD DU TYCKER!
Mejla oss på redak
tionen@transport
arbetaren.se

Vi blickar bakåt 
och långt fram
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Sluta stirra! Bilen hade punktering och 
tankbilsföraren Mattias Björklund tog 
fram matlådan på rastplatsen i Nord-
maling. Då kom denna intresserade 
(och hungriga?) gäst och slog sig ner på 
backspegeln. 

Ta själv en bild bild på jobbet och mejla 
den till info@transportarbetaren.se. Skicka 
med din adress. Vi belönar publicerade 
bilder med två trisslotter. 

Sagt på   
Facebook

#Metoo debatteras även på tidningens 
Facebooksida.
”Alla ni manliga chaufförer som känner er 
påhoppade av metoo-kampanjen. Den är 
till för att kvinnor vill berätta hur dåligt de 
mår av att inte ha den mänskliga rätten till 
sin egen kropp!
Ni som skämtar (ibland grovt) vet att ni får 
tillbaka och att de flesta orkar säga ifrån. 
Men det finns några som tar illa vid sig av 
skämten, och det är dem vi måste ta hänsyn 
till. Och så det som är värre: Händer som 
smeker en utan tillåtelse, våldtäkt (som har 
förekommit även inom vår yrkesgrupp) och 
skyddandet av dem av oss som går över 
gränsen till normalt kollegialt bemötande.
De allra flesta av mina manliga kollegor 
förstår när jag säger att skämtet inte var 
roligt i mina ögon, att min kropp är min och 
att delad lastbilshytt inte betyder mer än 
sömn.
Kan inte ni män också öppna munnen?
Jag har hört det som kan ske er också.” 
Monika Reuter

Sagt på 
 webben

En reaktion efter 
regeringens be
sked att mobiler 
inte får hållas i 
handen av den 
som kör.
”Det är uppen-
bart att det är 
amatörer som 
håller på med 
trafiksäkerhet. 
Undersökningar 
har visat att det 
är samtalets art 
som kan påverka 
uppträdan-
det i trafiken. 
Omdömet måste 
i första hand 
vara en mått-
stock. Skärpning 
av mobillagen 
innebär bara fler 
verkningslösa 
regler.”
Örjan Torpe
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Men till nästa år igen …
… KOMMER HAN vår gamle vän, ty det 
har han lovat. Även om enstaka tomtar 
fortfarande kan dyka upp i stadsbilden 
har årets värsta arbetstopp passerat.  
I god tid före julaftonsutmaningen star-
tade tiotusentals tomtefäder, tomte-
mödrar, nissar och nissor säsongen med 
något av de uppvärmningslopp som 
arrangeras runt om i Europa. Santa Run 
heter eventet, traditionsenligt röd luva 
samt skägg anbefalles – och anmäl-
ningsavgifterna går till välgörenhet. 

Här ser vi tomtar från tyska Michen-
dorf. F OTO :  R A L F  H I R S C H B E RG E R /A F P

BILDEN
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Hänger transp ortarna med?
GR ANSKNING LÖNER
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Löneutveckling 
Statistiken kommer från en rapport författad av Clas Linder och 
Dan Nyberg, som sammanställt olika typer av statistik för att få 
en bild av löneutvecklingen. De har använt sig av de siffor som 
finns. Fram till 1992 visar den röda kurvan rena åkerilöner. Där efter 
har löne uppgifterna hämtats från flera olika källor. Och även om 
 siffrorna inte är helt exakta så visar de en trend.

Brottet på den 
röda kurvan beror 
på att det saknas 
statistik om åkeri

löner från 1980.
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Hänger transp ortarna med?
GR ANSKNING LÖNER

Transport har, eller har 
åtmins t one haft, ett outtalat 
mål om att åkerilönerna ska 
vara i nivå med industrins. Men 
hur går det? 
 – Chaufförslönerna har legat 
lägre än industrins under 39  
av 45 år. Granskningen  visar 
hur cementerade lönerna 
är,  säger Transports tidig are 
 kassör och förbundsord  förande 
Clas  Linder. 
Text JOHN ANTONSSON  Grafik CHRISTINA AHLUND201520102005

Industrin

Åkeri och åkeri/lager
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Varje år sammanställer LO lönestatistik. De senaste tio åren har klyftan mellan arbetare och tjänstemän ökat. Alla tjänar så klart mer, men löneklyftan är den största vi 
har haft i Sverige sedan 1930-talet.

Om skillnaderna 
 fortsätter öka
Vi har ingen aning om hur framtiden ser 
ut. Men det kan ändå vara intressant att 
räkna på vad som händer om löneskillnad
erna fortsätter att öka i samma takt.
Mellan 2006 och 2016 ökade arbetar
lönerna med 32 procent till 25 800 kronor. 
Tjänstemännens löner ökade med 35 pro
cent till 38 200 kronor. 
Skulle samma löneökningstakt fortsätta 
fram till 2026 landar arbetarlönerna på 
ungefär 35 000 i månaden. Tjänstemän
nen kommer då att tjäna ungefär 54 000 
kronor i månaden. Om det hypotetiska 
scenariot slår in är löneklyftan uppe i  
35,2 procent. 
2006 var löneskillnaden mellan arbetare 
och tjänstemän 30,5 procent.

et är ju inte ens ett 
skrovmål i veckan”, 

sa en arg Transport
medlem när han 
ringde Transport
arbetaren samma 
dag som chaufförs

lönerna blev klara.
”Jag tycker att vi ska 

ställa varenda tankbil så 
ska vi se att lönerna kan gå 

upp”, fortsatte han.
De flesta av Transports avtal blev klara 

i våras. Alla med en löneökning på 6,5 
procent över tre år. Dessutom med en 
låglönesatsning för de flesta som tjänar 
under 24 000 i månaden, beräknat på 
heltidslön. Allt enligt de riktlinjer som 
Industriavtalet och LO:s samordning ritat 
upp. 

Jag frågade mannen som ringde om 

han tyckte att Transport borde lämna 
lönesamordningen.

– Ja, men givetvis, sa medlemmen med 
bestämd Malmfältsdialekt. 

ÄVEN OM CHAUFFÖREN som ringde upp 
var arg har det funnits stora ekonomiska 
fördelar med Industriavtalet. När man 
räknar på löneökningar och tar hänsyn 
till pengars minskade värde får man fram 
det som kallas reallöneökning. Transports 
medlemmar har haft en bra reallöne
utveckling de senaste 20 åren. Försiktiga 
löneökningar med låg inflation har inne
burit mer pengar i plånboken. 

FÖR DEN SOM har koll på korridorerna på 
Transports förbundskontor är Clas Linder 
och Dan Nyberg bekanta ansikten.

Clas Linder säger att han är Transports 
hustomte, han är också före detta för
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”Jag blir ju lite orolig när du pratar om att runda 
märket.” Det sa LO-ordföranden Karl-Petter Thor-
waldsson med ett leende på läpparna till den nya 
Transportbasen vid kongressen i somras.  

Han syftade på att Tommy Wreeth talat om att runda 
industrins lönemärke genom lokala förhandlingar. 

Transports ordförande sitter bakåt lutad i kontorsstolen 
bakom skrivbordet och berättar vad han menade. 

När han själv, i slutet av 1980talet, började jobba 
på ASG i hemstaden Örebro var han 21 år gammal. Att 
vara med i facket var självklart för dem som arbetade 
där. För det var klubben som vid slutet av varje månad 
förhandlade med arbetsgivaren om gruppackorden. 

Videospelare, mattor, vad det än var. Arbetarna fick 
betalt för varje sak som packades, utöver grundlönen. 
1991 frystes till slut ackordsdelen av lönen på ett snitt
utfall på 9:43 i timmen. Om ackordet hade fortsatt att 
stiga på samma sätt som lönerna hade det motsvarat 
närmare 22 kronor i timmen i dag. 

– Vi ska självklart ha bra tarifflöner i botten. Men jag 
tror också att vi ska försöka få fram bra lokala avtal så 
att vi kan få del av mervärdet från produktivitetsök
ningar. 

LÖNEAVTALEN SOM HAR tecknats under året sträcker 
sig tre år framåt. Tommy Wreeth ser en fördel i att det 
finns gott om tid att förbereda sig inför nästa avtalsrö
relse. De första stegen har redan tagits. Bland annat har 
en enkät skickats ut till Transports lokala ombudsmän. 
Därefter ska förbundet ta in åsikter från de personer 
som suttit med i delegationerna som förhandlat avtal. 
Han hoppas på så sätt att Transport kan hitta olika lös
ningar för olika avtal. Wreeth säger flera gånger att det 
inte finns någon medicin som funkar för alla avtal. För 
vissa grupper är det lokalt fackligt arbete. För andra, 
som taxiförarna, tror Wreeth att det främst behövs fler 
politiska beslut. 

– Jag vill att det ska gå att få mer betalt. Men det 
ska vara rationellt och sakligt. Efter produktivitet och 
kompetens, inte chefernas godtycke. Jag vill inte heller 
börja med lönepotter eller individuell lönesättning. 

En sak som försvårar förhandlingsläget är att löne
statistiken är begränsad. Den som finns tar arbets
givarsidan in genom Biltrafikens arbetsgivarförbund 
och Svenskt Näringsliv. 

– Vi skulle behöva en egen bra statistik. Om vi ska 
förhandla lokalt måste vi ha koll på läget, säger Tom
my Wreeth. John Antonsson

Transports Tommy Wreeth vill hitta fler sätt att höja lönerna.

Transport satsar 
på bra lokala avtal

GR ANSKNING LÖNER

bundskassör och var förbundsordförande 
under en kort period. 

Dan Nyberg jobbade som utredare 
och dyker ibland upp för att läsa gamla 
protokoll och bläddra i gulnade nummer 
av Transportarbetaren.

Linder och Nyberg har lagt månader 
på att få en bild av hur transportarbe
tarnas löner har utvecklats under en 
längre period. Närmare bestämt de 45 
åren mellan 1960 och 2015. Fram till 1992 
fanns det detaljerad lönestatistik genom 
ett samarbete mellan dåvarande Svenska 
arbetsgivareföreningen och LO. Självklart 
finns det fortfarande statistik, men inte 
på samma detaljnivå. Med de siffror som 
finns tillgängliga har Linder och Nyberg 
försökt så gott det går.

– Det vi ville kolla var: Vad hände 
egentligen? säger Clas Linder. 

Det han syftar på är ett beslut som fat
tades av många Transportkongresser från 
1960talet och fram till 1982. Att åkeri
chaufförernas löner ska matcha industri
arbetarnas. 

Linder och Nyberg har jämfört åkeri
löner, och sedan åkeri och lagerlöner, 
med industriarbetarnas. Under de 45 
uppmätta åren var det bara sex där trans
portarna tjänade lika mycket eller mer 
än industriarbetarna. Resten av åren har 
chaufförerna legat under.

– Även om man inte kan stirra på varje 
enskilt år finns en trend som är tydlig. 
Transportarbetarnas löner ligger nästan 
alltid under industrigenomsnittet, säger 
Dan Nyberg.

CLAS LINDER OCH Dan Nyberg hoppas att 
deras sammanställning gör att en dis
kussion om lönesystem lyfts i Transport. 
Kanske ackord inte var så dumt i alla fall? 
Linder och Nyberg berättar att under alla 
år som det går att mäta, från 1970–1992, så 
var ackordslönerna högre än tidlönen. 

– Fördelen med en fast lön är att du vet 
vad du får betalt och kan planera vad du 
ska göra för pengarna. Men baksidan är 
att du kan få jobba hårdare och snabbare 
och frakta mer i bilen utan att få mer 
betalt, säger Clas Linder. 

VARFÖR? EKONOMI ÄR inte så komplicerat 

som vissa vill få det till. När en lagerarbe
tare packar fler paket än året innan, eller 
när en lastbilschaufför får med mer eller 
tyngre gods i bilen, har det skett något 
som kallas för produktivitetsökning. Varje 
anställd skapar mer värde. 

Produktivitetsökningen är den kanske 
viktigaste anledningen till att löner ökar. 

74tonsbilar är på gång och ökad 
 robotisering på lagren gör att färre 
händer behövs. Det är två exempel som 
kommer att leda till rejäl produktivitets
ökning. Om det finns ett fungerande 
ackord får arbetarna en större del av 
värdet från produktivitetsökningen, säger 
Nyberg och Linder.

– Genom att titta på alla siffor kan vi 
ställa oss frågan: Hur kan vi runda det 
här? Ska vi nöjt sitta i baksätet och titta 
eller ska vi ta en diskussion om vad vi 
ska göra för att få mer betalt, undrar Dan 
Nyberg.

” Genom att titta på alla siffor kan vi stäl-
la oss frågan: Hur kan vi runda det här? 
Ska vi nöjt sitta i baksätet och titta eller 
ska vi ta en diskussion om vad vi ska 
göra för att få mer betalt?”

Dan Nyberg,  
före detta utredare på Transport
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Industriavtalet
 Är ett avtal mellan arbetsgivare och 

fack inom industrin. Det kom till 1997, 
det fanns då ett stort politiskt tryck att 
hitta ett sätt att göra lönesättningen 
på svensk arbetsmarknad mer stabil. 
Löner skulle så klart få höjas, men det 
skulle inte äventyra industriexporten. 

 If Metall, Svenska Livsmedelsarbe
tareförbundet, GS är de anslutna LO 
förbunden. Dessutom är TCOförbundet 
Unionen och Sveriges ingenjörer också 
med på arbetstagarsidan. 

 Nivån på löneökningarna sätts i 
förhandling mellan facken och arbets
givarna inom Industriavtalet. Den nivå 
som kommer i Industriavtalet är det 
som kallas märket. Det är det resten av 
arbetsmarknaden sedan ska förhålla 
sig till. Statliga Medlingsinstitutet har 
som uppdrag att jobba för att andra 
avtals löner ska landa på samma nivå 
som i Industriavtalet.
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Miljöarbete. – Sopgubbarna 
spelade ett högt spel för att få 
omkull Reno Norden.
 – Fel! Reno Nordens syfte var 
att överrumpla och knäcka 
arbetstagarnas motstånd mot 
nyckelinventeringen.

Text och foto Jan Lindkvist

Det var oförsonliga ord när Trans-
port och Reno Norden möttes i 
Arbetsdomstolen (AD) i december. 
Renhållningsföretaget anklagar 49 
miljöarbetare i Stockholm för att ha 
strejkat vilt i somras.

FACKET HÄVDAR ATT det aldrig var 
fråga om en olovlig stridsåtgärd. 
Sopgubbarna blev i stället avskeda-
de, anser Transport.

– Miljöarbetarna ville fortsätta 
utföra sitt arbete, utom nyckelin-
venteringen som inte ingick i deras 
jobb. Det var arbetsledningen som 
låste in nycklarna när sopgubbar-
na kom omklädda för att jobba, sa 
Annett Olofsson, jurist på LO-TCO 
Rättsskydd och ombud för facket 
och sopgubbarna.

AD-PROCESSEN PÅGICK I två hela 
dagar, innan det var dags för slutplä-
dering fredagen den 15 december. 
Först ut var Reno Norden, uppbackat 
av Biltrafikens arbetsgivareförbund 
(BA). Chefsjurist Jan Bergman häv-
dade att Transport svängt i synen på 
konflikten:

– Det var fråga om en olovlig 
stridsåtgärd, anförde Bergman. 
Sopgubbarna spelade ett högt spel 
för att skada Reno Norden, så att 
bolaget inte skulle kunna fortsätta 
driva sin verksamhet.

Jan Bergman tog sedan upp det 
så kallade tolkningsföreträde som 
Transport anser sig ha lagt redan i 
september 2016 – mot att sopgub-
barna skulle utföra en nyckelin-
ventering. Fackets uppfattning är 
att det inte är en arbetsuppgift som 

ingår i den ackordslista som använ-
des på Reno Norden.

Inget tolkningsföreträde lades, 
uppgav Bergman inför AD.

Annett Olofsson kontrade med 
att facket inte uttryckligen måste 
använda ordet tolkningsföreträde, 
utan att det räcker med att Reno 
Norden inte drev frågan vidare när 
facket sagt nej till nyckelinventering 
i en lokal förhandling.

ÅTSKILLIGA TIMMAR I AD har ägnats åt 
arbetsgivarnas rätt att begära sjukin-
tyg från första sjukdagen. Hade Reno 
Norden rätt att begära intyg efter att 
29 sopgubbar sjukskrivit sig?

– Nej, anser facket.
– Jo, säger arbetsgivarsidan.
Reno Norden och BA hävdar 

dessutom att sjukskrivningarna 
i sig var en olovlig stridsåtgärd. 
Det tillbakavisades av facket, som 
menade att många av sopgubbarna 

mådde psykiskt dåligt av företagets 
agerande.

UNDER KONFLIKTENS ANDRA vecka 
sa ett 40-tal miljöarbetare upp sig. 
Även det var en stridsåtgärd, anser 
arbetsgivarsidan.

Enligt Reno Norden har strej-
ken pågått i fem veckor och kostat 
bolaget 13 miljoner kronor. Det 
motiverar ett högt skadestånd, 
5 000 kronor per sopgubbe. Samma 
summa ska gälla för alla, ansåg BA.

Arbetsgivarna kräver också att 
Transport ska ta alla rättegångskost-
nader, om sopgubbarna förlorar. 
Bara det blir en nota på mer än 1,2 
miljoner kronor.

MEN TRANSPORTS UPPFATTNING är att 
varken strejk, uppsägningar eller 
sjukskrivningar var stridsåtgärder 
riktade mot arbetsgivaren.

Inför AD sa Annett Olofsson:
– Om domstolen ändå skulle 

komma fram till att det var så, 
finns det inte skäl att döma ut höga 
skadestånd. Sopgubbarna uppfatta-
de det som att de blivit avskedade. 
Många blev ledsna, mådde dåligt, 
och sjukskrev sig.

– De som sa upp sig ville sluta, 

Vild strejk eller uppsägning? 
Sopgubbarna i domstolen

AKTUELLT

Slutrond för sopgubbarna i Arbetsdomstolen i Gamla stan, i Stockholm. Transports ombudsman Joakim Guttman (mitten) infor-
merar två miljöarbetare som kommit för att lyssna till slutpläderingarna.

vilket nästan alla också gjorde. 
Tröttnar man på sin arbetsgivare 
har man naturligtvis rätt att säga 
upp sig, utan att det ses som en 
olovlig stridsåtgärd.

Dom i målet meddelas den 7 
februari.

Historik/Juli 2017
 3 juli. Direkt på morgonen försöker 

Reno Norden tvinga personalen som 
bemannar tre sopbilar att påbörja 
en nyckelinventering.

 • 5 juli. Sopgubbarna vägrar köra 
ut, om Reno Norden inte backar på 
kravet om inventering.

 6 juli. Parterna förhandlar, utan 
framgång. Sopgubbarna får besked 
som uppfattas som att de avskedats. 
Många tömmer sina skåp.

 12 juli. Konflikten fortsätter. Om-
kring 35 sopgubbar säger upp sig.

 14 juli. Tvisten prövas i Arbetsdom-
stolen, som kommer fram till att det 
är en olovlig stridsåtgärd. Ett par 
sopgubbar återgår till arbetet, de 
flesta stannar hemma.

” Tröttnar man på sin arbetsgivare har man 
naturligt vis rätt att säga upp sig, utan att det 
ses som en olovlig stridsåtgärd”
  Annett Olofsson, jurist på  

LO-TCO Rättsskydd
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AKTUELLT

Lager. Arbetare i bemannings-
företaget Texab har fått falska 
truckkort för att kunna jobba på 
Postnords lager i Göteborg. Det 
hävdar Transport som samlat 
vittnesmål från anställda som 
fått utbildningsintyg, utan att 
ha gått någon kurs. 

Text Jan Lindkvist

– Det är extremt allvarligt. Truck-
körning är ett av de mest olycks-
drabbade jobben på hela arbets-
marknaden, säger Transports 
arbetsmiljöombudsman Martin 
Miljeteig.

– Uppgiften stämmer inte. Tyvärr 
har personalen i Göteborg varit 
delad i två läger. De har jävlats med 
varandra och hittat på saker, säger 
Torbjörn Ulf, vd i Texab.

I SOMRAS FICK Transports Göteborgs-
avdelning tips om arbetsmiljöpro-
blem på Postnords lager. Avdelning-
en gjorde ett besök och fick då höra 
att inhyrd personal från flytt- och 
bemanningsföretaget Texab körde 
truck, utan att ha fått den utbildning 
som krävs.

I augusti kallades personalen till 
ett fackligt möte hos Transport. Fyra 
Texab-anställda skrev då under 
på att deras utbildningsintyg var 
falska. Efter det la förbundets regio-
nala skyddsombud Johan Nyman ett 
skyddstopp. Personer som saknade 
giltigt utbildningsbevis förbjöds att 
köra tryck. 

Den 24 augusti gjorde Arbetsmil-
jöverket en inspektion hos företaget. 
Myndigheten fann att Texab i vart 
fall brutit mot föreskrifterna som 
anger vem som får utfärda tillstånd 
för truckkörning. Resultatet blev en 
sanktionsavgift på 56 400 kronor.

Texab sköter all lagerhantering åt 
Postnord i Göteborg – på entrepre-
nad. Tony Blomberg, ombudsman 
på Transports Göteborgsavdelning, 
berättar att det varit stora brister 

även när det gäller anställningsbe-
vis, scheman och löner på Texab:

– Det är rörigt, säger Blomberg.  
I princip alla anställda är flyktingar 
som kommit till Sverige från bland 
annat Syrien. De anställda pratar 
varken svenska eller engelska, så vi 
måste kommunicera via tolk.

– Nyligen varslades två anställda 
om avsked och blev hemskickade 
på grund av påstått bedrägeri. De 
sägs ha fifflat med arbetstidsredo-
visningen. En tredje säger att han 
blivit misshandlad av en arbetsle-
dare och två andra personer, och 
vågar inte gå tillbaka till jobbet. När 
vi begär att få titta på övervaknings-
bilder från lagret den dagen så säger 
Postnord nej.

När det gäller de falska truckin-
tygen har Transport kallat företaget 
till förhandling – både lokalt och 
centralt. Texab hävdar att all perso-
nal fått utbildning i truckkörning. 
De fyra personer som skriftligt inty-
gat motsatsen ljuger, enligt bolaget.

FÖRHANDLINGARNA HAR slutat i 
oenighet, förklarar ombudsman 
Martin Miljeteig:

– Vi hävdar fortfarande att 
anställda kört truck, utan att ha 
den utbildning som krävs enligt 
kollektivavtalet och den läroplan 
som tagits fram gemensamt av 
arbetsmarknadens parter. Vissa på 
Texab har inte fått någon utbildning 
alls. Andra har fått ett par timmar, 
för intyg som normalt kräver fem 
dagars utbildning.

– Det är oseriöst. Att anställda 
tvingas använda truck utan att ha 
nödvändiga kunskaper innebär att 
både föraren och arbetskamraterna 
utsätts för stora risker. Just nu över-
väger vi på vilket sätt vi ska driva 
frågan vidare juridiskt.

POSTNORDS LOGISTIKCHEF Siv-Inger 
Gustafsson vill inte kommentera 
uppgifterna. I en bisats uppger hon 
dock att Postnord inte delar Trans-
ports syn på bristerna i Texab.

FÖRETAGETS ÄGARE OCH vd, Torbjörn 
Ulf, säger:

– Det här är en ickefråga. Vi 
har en egen arbetsledare som gått 
instruktörsutbildning för truck. Alla 
våra anställda har fått den utbild-
ning som krävs.

– Konflikterna som delade per-
sonalstyrkan i två läger är på väg 
att lösas, i och med att vi sa upp 
produktionsledaren. Det gjordes på 
grund av oegentligheter.

Transport i tvist  
om falska truckkort

Lastbilschaufförer till Göteborg sökes! 
Just nu söker jag ett antal chaufförer som vill hjälpa till 

att göra Göteborg till en renare stad! Vill du köra 
spolbil, tankbil eller samla in farligt avfall? Vill du köra 

baklastare eller kranbil och jobba med återvinning?  

Vi jobbar endast med seriösa företag som erbjuder en 
bra arbetsmiljö, du erbjuds heltid med goda chanser till 

anställning direkt hos kund. Jag söker dig som är 
serviceminded och tycker om att köra lastbil!  

Läs mer på vår hemsida: www.LNpersonal.se  
eller maila din CV direkt: sandra@LNpersonal.se 

 
 

Vid frågor når du mig på: 
031-89 94 05 

” Vi hävdar fortfaran-
de att anställda kört 
truck utan att ha den 
utbildning som krävs.”

MARTIN  
MILJETEIG, 
 ombudsman 
arbetsmiljö

Flyg. För första gången ska ett 
fackförbund få verka i lågprisbo-
laget Ryanair, som gjort sig känt 
för sin antifackliga hållning.

Text Lena Blomquist

Det handlar om piloternas fack. 
Öppningen kommer efter hot om 
en endagarsstrejk mitt under jul-
trafiken. Ambitionen är en överens-
kommelse i början av året.

– Ja, det är en bra början, komm-
enterar Peter Lövkvist, Transports 
internationella chef.

– Ryanair gör det för att förhindra 

pilotflykten. Men om bolaget varit 
välvilligt till facket skulle det ha 
tagit med alla anda grupper också.

SOMMAREN 2015 VARSLADE danska 
fackförbund om blockad mot Ryan-
air. Med stöd från danska Arbets-
domstolen krävde de kollektivavtal 
för flygpersonal som var stationerad 
i landet. Transport och flera andra 
svenska fack sympativarslade.

RESULTATET BLEV ATT Ryanair då 
flyttade sin bas från Danmark till 
Kaunas i Litauen. 
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Fackligt lyft på Ryanair
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Pensioner. Svenska löntagare 
måste jobba längre. Möjligheten 
att ta ut allmän pension höjs 
etappvis från dagens 61 år till 64. 
Rätten att jobba vidare utökas 
samtidigt från 67 till 69 år. 

Text Jan Lindkvist

– Vi är medvetna om att pensions-
systemet måste ses över. Men så sent 
som i juni beslutade vår kongress 
att vi ska kämpa för sänkt pen-
sionsålder. Inte höjd, säger Trans-
ports förbundsordförande Tommy 
Wreeth.

PENSIONSUPPGÖRELSEN, som 
släpptes i Luciaveckan, får blandat 
mottagande. Det borgerliga blocket 
plus Socialdemokraterna och Miljö-
partiet har skrivit under den.

Vänsterpartiet och Sverigedemo-
kraterna står inte bakom och vän-
sterledaren Jonas Sjöstedt uttalar 
hård kritik. Fredrik Lundh Sam-
meli (S), ordförande i riksdagens 
socialförsäkringsutskott, är däremot 
odelat positiv:

– Det viktigaste för oss är att 
vanligt folk får en trygg och bra 
pension.

Pensionsgruppen har enats om 
en rad förändringar:

 Gränsen för att få ta ut all-
män pension höjs i tre steg. Första 
höjningen sker 2020, från dagens 61 
år till 62. 2023 höjs ribban till 63 år 
och 2026 till 64 år.

 Gränsen för att lyfta så kallad 
garantipension skjuts fram, från 65 
till 66 år.

I LO-yrkena ligger snittåldern för 
pensionering kring 64 år. Transport 
och Byggnads är de förbund där an-
ställda pallar längst. För Transports 
del är snittet 64,2 år för män och 
63,6 år för kvinnor.

Tommy Wreeth, ordförande i 
Transport, är tveksam till siffrorna 
som finns i en LO-undersökning 
från 2016.

– Min bild är att många av våra 
medlemmar har tunga, slitsamma 
jobb och en verklig pensionsålder 
som ligger närmare 61 än 64 år. 
Åtskilliga har också räknat med att 
lämna arbetslivet tidigare än vid 65.

EN VIKTIG FRÅGA blir vad alla de 
arbetstagare som är utslitna i förtid 
ska leva av, när de inte längre får ta 
ut pension före 64 års ålder. Fredrik 
Lundh Sammeli (S) säger:

– Det viktigaste är att se till att 
människor inte slits ut på arbets-
marknaden. Det behövs mer utbild-
ning och insatser för att förbättra 
arbetsmiljön.
Föreslår pensionsgruppen sådana 
åtgärder? Exempelvis mer pengar till 
Arbetsmiljöverket?

– Nej, inga konkreta åtgärder. Det 
är inte vårt bord.

EN CENTRAL DEL i den nya blocköver-
skridande uppgörelsen är att 
människor ska förmås att arbeta 
längre. Rätten att stanna kvar i 
anställningen höjs i två steg. År 2020 
från 67 år till 68, och 2023 till 69 år.

När den första pensionsuppgö-
relsen tecknades 1994 var målet att 

arbetstagarna skulle få 70 pro-
cent av sin slutlön i pension, när 
tjänstepensionen räknades med. I 
verkligheten har det blivit betydligt 
mindre.
Vad är målet nu?

– 70 procent bör vara målsätt-
ningen även i framtiden, säger 
Fredrik Lundh Sammeli. Men det 
är också en fråga om hur mycket 
människor vill avstå av sin lön till 
den framtida pensionen.

TRANSPORTBASEN TOMMY WREETH 
hade gärna sett att facket kopplats 
in tidigare i diskussionerna om en 
reformering av pensionssystemet:

– Då kunde vi haft med oss de 
frågorna i avtalsrörelsen. Våra med-
lemmar hade kanske varit beredda 
att avstå löneutrymme till förmån 
för bättre pensioner. 

Politikerna överens 
– vi ska jobba längre

Arkitekturpris 
till del av E6:an
Löneförmån? Ett tu tre kan du 
köra tvärs genom ett prisbelönt 
världsarv. Sex kilometer av E6:an 
har nämligen belönats med 
Trafik verkets arkitekturpris.

Motorvägen skär genom 
Bohuslän, och en del av den har 
Unesco redan tidigare utnämnt 
till ett världsarv värt att bevara 
för all framtid. Det handlar om 
Tanum där det finns 10 000-tals 
hällristningar från bronsåldern.

LB

AKTUELLT

11%
minskade koldioxidutsläppen från 
tunga lastbilar med från 2015 till 
2016.

Källa: Svebio

Flyttfirmor friade 
från fiffelmisstanke
Flyttbranschen. Fem år efter 
Konkurrensverkets gryningsräd 
har tre flyttfirmor fått rätt i 
domstol. Företagen har inte äg-
nat sig åt att olagligt begränsa 
konkurrensen i branschen, enligt 
utslaget i högsta instans.

I februari 2013 gjorde Kon-
kurrensverket sin gryningsräd 
mot de tre stora flyttbolagen: 
NFB, ICM Kungsholms och Alfa 
Quality Moving. Myndigheten la 
beslag på handlingar och avtal. 
Misstankarna handlade om både 
otillåten kartellbildning och sam-
verkan vid offentlig upphandling 
av flyttuppdrag.

I december 2017 har den 
slutliga domen från Patent- och 
marknadsöverdomstolen vunnit 
laga kraft: Alla tre flyttfirmorna 
frias.  LB

Upprop på gång 
inom bevakning
#Metoo. Även bevaknings-
branschen har fått sin #metoo.

– Jag vet att det är vanligt 
också i vår bransch som ju 
jobbar förebyggande mot brott, 
säger Yanesky Perez Beltran, 
väktare i Stockholm.

Hon drog i gång en Facebook-
grupp – som har fått namnet 
#påminvakt – för att samla vitt-
nesmål om övergrepp, sexuella 
trakasserier och sexistiska kom-
mentarer. Och framför allt för att 
få chefer i bevakningsbranschen 
att ta frågorna på allvar.

– Vissa är rädda att berätta, 
men jag hoppas att det blir fler 
som vågar i den slutna gruppen, 
säger hon. Och konstaterar att 
den under sin första vecka sam-
lade uppåt 50 medlemmar. LB

Bakgrund
1994 gjorde de fyra borgerliga 
partierna och Socialdemokraterna 
upp om ett nytt pensionssystem. 
Förutom en allmän pension infördes 
en premiepension där löntagarna 
själva fick välja hur en mindre del av 
pensionsslantarna skulle förvaltas.
Kritiken har vuxit gradvis mot 
modellen. Löntagarna har numera 
840 fonder att välja mellan och 
flera av dem har blåst insättarna på 
hundratals miljoner kronor. Prog-
noser visar också att utfallet – den 
samlade pensionen – blir betydligt 
mindre än vad som förespeglades på 
1990-talet.

Transpondrar utreds 
av regeringen
Åkeri. Regeringen fortsätter att 
utreda en kilometerskatt för tung 
trafik. Transpondrar i svenska 
och utländska lastbilar kan bli 
den nya metoden att kontrollera 
hur mycket de körs. Finansde-
partementets ambition är att 
presentera ett skarpt förslag om 
vägavgifter och transpondrar 
före nästa val. LB
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AKTUELLT

Nytt från a-kassan

Telefontider under  
jul och nyår
Från och med den 27 december till och 
med den 4 januari kommer vi att ha 
 telefontid på förmiddagen mellan klockan 
09.00 och 11.00.

Fredagen den 5 januari kommer vi att ha 
stängt.

Ändrad utbetalnings-
dag vecka 52
I vecka 52 sker utbetalningen på fre - 
dagen den 29 december i stället för på 
torsdagen.

Detta för att veckan inleds med röda 
dagar och vi måste hinna registrera alla 
kassakort innan utbetalningen sker.

Tyck till om  
NYA Mina sidor
Det är viktigt för oss att få veta vad ni 
medlemmar tycker. Berätta gärna vad 
som är bra eller dåligt med NYA Mina 
sidor.

Längst ned på förstasidan, när du loggat 
in, finns en tyck-till-funktion där du kan 
hjälpa oss att göra Mina sidor ännu bättre 
framöver.

Vi på a-kassan önskar alla våra medlemmar  
en god jul, ett gott slut och ett gott nytt år!

Fo to :  Ann ika  Kar lbom

TRANSPORTS A-KASSA www.transportsakassa.se

DETTA ÄR EN ANNONS.
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Chaufförer. Lastbilschauffören 
Anders Armgren fick en idé, och 
satte omedelbart i gång att läg-
ga ut rastplatser och uppställ-
ningsplatser på en Googlekarta. 
Efter två veckor hade 6 000 
kollegor tittat på kartan, som 
stadigt fylls på med fler använd-
bara ställen. 
Text Lena Blomquist

– Jättekul, jag blev väldigt positivt 
överraskad, säger Anders Armgren. 
Nu är vi fyra som hjälps åt att fylla 
på kartan och jättemånga som skick
ar in tips på platser.

DET BÖRJADE MED att han själv fun
derade över hur svårt det kan vara 
att veta var man kan ställa ifrån sig 
släpet. Och efter att ha läst många 
frågor om detta i yrkes förarnas Face
bookgrupp, Kollegor på väg, förstod 
han att fler hade samma problem.

Liknande svårigheter kan chauff
örerna ha när det gäller att hitta en 
plats att stanna över natten, och att 
få veta om där finns dusch. Eller var 
närmaste mack med både diesel och 
en plats att ta rast på ligger.

SÅ EN KVÄLL fick Anders Armgren 
idén att lägga in den information
en på en Googlekarta. Han satte i 
gång direkt och testade resultatet i 
Kollegor på väg. Mottagandet blev 
översvallande. Lastbilsförare över
öste honom med tips på rastplatser.

Två veckor senare fanns det 222 
stycken inlagda på kartan: från en 
dieselmack med parkering i Kiruna 
till ett ställe där det går att både 
ställa släpet och övernatta, inte 
långt från en vägkrog, i skånska 

Arlöv. Tittar du på den i dag finns 
det garanterat många fler.

– Det blev mer jobb än jag trodde, 
säger Anders Armgren.

Detta hindrar honom inte från att 
spinna vidare på sin idé och tänka 
utveckling av kartan:

– Visst vore det fränt om jag fick 
med bensinbolagen på det här, om 
de kunde lägga in sina mackar över 
hela landet.

DE RUNT 20 platser som kartan star
tade med den 3 december skvallrade 
om att Anders Armgren själv kör i 
Mellansverige och söderut.

– Javisst, jag kör ut stora maskiner 
som hyrs ut, grävmaskiner, liftar, 
vältrar… Firman har depåer i Kumla 
och Skövde.

PÅ KARTAN HAR han börjat markera 
fem typer av ställen att stanna på. 
Varje plats beskrivs med ett par rad
er där det kan framgå om det finns 
dusch eller kanske en möjlighet att 
nattparkera bakom låsta grindar.

– Min tanke är att det ska gå att 
hitta små guldkorn och inte bara 
de stora parkeringarna som redan 
finns i olika appar, säger Anders 
Armgren.

Han skapar ny karta 
för landets chaufförer

AKTUELLT

5 tycker till
Har du någon favoritplats att 
rasta på?

Freddy Welle, lastbils
chaufför, Göteborg: 

– Det beror ju på 
var jag är. Om jag 
kör E6:an söder

ut brukar det bli 
Björkäng vid Varberg 

eller Hallandsåsen. Maten är ok 
på båda ställena och parkeringen 
bra. Och ett smultronställe som 
jag alltid försöker stanna på när 
jag kör E4:an är Pärlan vid Ödes
hög. Där är det bra personal, en 
fin buffé och bra möjligheter att 
parkera.

Jessica Karlsson,  
väktare, Eskilstuna: 

– Jag är inte ute 
och åker jättemyck
et. Men i Dalarna 

stannar jag nästan 
alltid vid Leksands

båten. En rastplats (vid väg 70) 
med toaletter, info om Leksand 
och stora ytor där jag går ut och 
går med hundarna. Där finns en 
jättestor gammal båt också.

Izabelle Nyberg, 
lastbilschaufför, 
Linköping: 

– Jag har två. 
Herrbeta och 

Nyköpingsbro, båda 
vid E4. Där finns allting, 

både mat, toaletter och mack. 
Jag sover aldrig i bilen, utan 
komm er hem varje eftermiddag.

Lars Sjölund, miljöar
betare, Kiruna: 

– Ja, det är en 
plats mellan Kuoksu 
och Lainio, öster 

om Kiruna, som är 
så himla, himla fin. Mitt 

på ett kalhygge med ett ljus som 
är alldeles fantastiskt. Jag tar 
nästan alltid en bild när jag stan
nar. Förra året vid den här tiden 
stod där en älg i månskenet. Jag 
kommer dit gång i månaden med 
sopbilen, men egentligen är det 
väl bara vi och hemtjänsten som 
passerar i jobbet…

AnnLouise Madsen, 
chaufför,  
Kungsängen:

– Ja, det har jag 
faktiskt. Eftersom 

jag kör byggsopor i 
Stockholmsområdet är 

min favoritplats Eds återvinning 
i Upplands Väsby. Där sitter jag 
och pratar med kollegorna och 
där äter jag min matlåda.

Svart lastbil betyder vanlig parkering, röd är parkering med diesel, blå är parkering 
med mat och lila är en parkering med både diesel och mat. Gul lastbil betyder indu-
striområde där det eventuellt går att parkera.

Fordonsplugg 
leder till jobb
Utbildning. Gymnasielever som 
har pluggat fordon och transport 
får ofta jobb. SCB:s siffror visar 
att nästan alla transportelever 
har en fast förankring på arbets
marknaden tre år efter examen. 
– Ja, jag fick ett lastbilsjobb i 
september samma år jag gick ut 
gymnasiet, berättar Esmeralda 
Wenebro. Och jag är kvar nu när 
det har gått mer än två år. LB
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AKTUELLT

Tidningsbud. Julmiddag eller 
gravöl? Tidningsbuden i Örn-
sköldsvik har inget jobb kvar i 
maj. Men efter information om 
coachning, avgångsbidrag och 
a-kassa hugger de in på sillar, 
jansson, prinskorv och älgbullar. 
Julmust förstås. 
Text och foto Lena Blomquist

– Ibland hjälper det inte att vara 
bäst.

Den årliga genomgången visar 
som vanligt att tidningsbuden i 
Örnsköldsvik har minst antal rekla
mationer i företaget. Tidningarna 
kommer helt enkelt fram.

– Det här är unikt. Ni går som en 
klocka trots den käftsmäll som ni 
och vi allihop har fått, säger Stefan 
Borgström, distributionschef på 
Tidningstjänst (Tab), på träffen med 
tidningsbuden i Örnsköldsvik.

OCH SÅ BYTER infomötet som inleder 
årets julmiddag karaktär. Den 30 
oktober fick 53 tidningsbud beske
det att stadens tidning ska lägga ner 
morgonutdelningen. ”Den svarta 
måndagen”, enligt Stefan Borgström.

Örnsköldsviks Allehanda (ÖA) 
går över till postutdelning av sin 
papperstidning. Först i landet när 
det handlar om ortens huvudtid
ning och hela spridningsområdet.

Tidningskoncernen Mittmedia 
kallar omställningen för ”Projek
tet”, och hänvisar till ekonomi: Det 
är för dyrt per exemplar att anlita 
tidningsbuden, samtidigt sjunker 
pappersupplagan. Andra argument 
är att Mittmedia bara har en tidning 
i staden. Samtidigt ökar antalet läsa
re som betalar för en digital tidning.

Tidningsbuden själva är övertyga
de om att papperstidningen kom
mer att dö snart efter den sista april 
då morgonutdelningen upphör.

Mötet fortsätter och Transports 
ombudsman Åke Wijkmark äntrar 
scenen, tillsammans med Carin Ed
holm från Trygghetsfonden TSL. De 
beskriver försäkringarna som ska 
vara till hjälp för den som förlorar 
jobbet. Akassan är en av dem, och 
där går reglerna inte att diskutera:

– Därför är det jätteviktigt att du 
anmäler dig på arbetsförmedlingen 
din första arbetslösa dag! säger Åke 
Wijkmark.

Tre av 53 tidningsbud kommer 
att få fortsatt jobb. Dagens Nyheter 
och Dagens Industri har valt fortsatt 
utdelning i centrala Örnsköldsvik. 
Tre till får fortsätta, men bara på 
söndagarna. Tab har ringt runt och 
erbjudit jobben efter laslistan, 
som går efter hur länge buden har 
varit anställda. Några har tackat nej, 
andra ja.

– Jag blir kvar och både jag och 
frun kan andas ut, berättar Roger 
Sjöberg och konstaterar att julbor
det med kollegorna alltid är både 
skojigt och gott.

I FEBRUARI ÄR det 30 år sedan han 
började som tidningsbud. I maj blir 
det stadsrunda i stället för de vanliga 
16 milen norr om Örnsköldsvik.

Gunnar Jardstam, pensionär som 
kör extra numera, konstaterar att 
han inte kommer att nå upp till 50 
år som tidningsbud, han får sluta 
efter 48.

– Jag har ju sett åt vilket håll det 
har gått med papperstidningarna … 
fast jag trodde vi skulle hålla på till 
runt 2020 i alla fall. Men det har 
varit roliga år!

Den sista julfesten
Tre försäkringar när 
jobbet förloras

 Trygghetsfonden TSL gäller för 
den som blir uppsagd på grund av 
arbetsbrist från ett företag som har 
kollektivavtal med ett LOförbund. 
Där finns coacher som hjälper till 
att hitta nytt jobb, börja studera 
eller kanske starta eget. Utifrån den 
uppsagdas önskemål och med start 
redan under uppsägningstiden.

 Försäkring om avgångsbidrag 
(AGB) gäller för de flesta arbetare 
som har fyllt 40 och har jobbat i 
några år hos en arbetsgivare med 
kollektivavtal. Det handlar om 
pengar, ett engångsbelopp. Summan 
beror på hur länge man har varit 
anställd och hur många procent 
anställningen har varit på.

 Akasseersättning gäller för den 
som blir arbetslös och själv har valt 
att vara med i akassan.

Benny Lindström, nattförman, konstaterar att det blir tufft för hela tidnings-
branschen.

”Ett udda julmöte”, inleder tidningsbudens chef Stefan Borgström. Men efter infon 
blir det julbord som vanligt på golfrestaurangen strax utanför stan.

Efter 48 år gör tidigare klubbordförande Gunnar Jardstam (till höger) sin sista 
runda nästa år. Willy Meshe har haft en egen runda i ett år och vikarierat före det. 
Uppsägningen kom oväntat, men han har också ett jobb i handikappomsorgen.

Anita Norberg blir av med extrajobbet och ska försöka få gå upp i tid på förskolan 
där hon också är anställd. Sambon Örjan Granberg är hydraulikmontör på heltid – 
och har vikarierat som bud då och då, till exempel då Anita haft annat för sig.
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Stuveri. På kort tid har Trans
port gått från en enda medlem 
i Karlshamns hamn till omkring 
tio. Nu har transportarna bildat 
en egen fackklubb. Mot sig har 
de ett hamnbolag som vant 
sig vid att det bara funnits en 
motpart. Ett fackförbund utan 
kollektivavtal. 
Text och foto Jan Lindkvist

– I flera hamnar som länge varit 
starka fästen för Hamnarbetar-
förbundet går anställda över till 
oss. Tidigare i höstas bildade vi en 
fackklubb i Halmstad också, säger 
Transports ombudsman Jörgen 
Johansson.

EN HÅRD SYDVIND blåser in över 
Karlshamns färjeläge. Längre ut 
på kajen ligger rören som blivit ett 
jättelyft för hamnen. Det handlar 
om den ryska gasledningen som ska 
läggas på botten av Östersjön och 
som är tänkt att förse Europa med 
naturgas.

Projektet är omdiskuterat, men 
i Karlshamn har det hur som helst 
betytt omkring 40 nya hamnjobb. 
Och en del av de nyanställda väljer 

nu att gå med i Transport, inte 
Hamnarbetarförbundet som i de-
cennier dominerat i Karlshamn.

OMBUDSMAN JÖRGEN JOHANSSON är 
mer än nöjd:

– Det började med att vi fick en 
medlem, Lasse Olsson. I och med 
det var isen bruten, säger han.

Lasse Olsson garvar:
– Transport har ökat med 900 

procent, inte dåligt!
Det är tisdag kväll och trans-

portmedlemmarna är samlade för 
att formellt bilda klubben. Lasse 
Olsson har precis blivit vald till 
ordförande.

Jörgen Johansson får ordet och 
förklarar att det kan vara tungt att 
driva klubbarbetet ensam. Är det 
fler som kan tänka sig att ingå i 
styrelsen?

FLERA HAMNARBETARE anmäler in-
tresse och på mötet väljs två övriga 
ledamöter och en försäkringsinfor-
matör.

Den nya klubben kan räkna med 
en del motvind. Fortfarande är en 
majoritet av hamnpersonalen med i 
Hamnarbetarförbundet (HF). Under 

årens lopp har arbetsgivaren, Karls-
hamns hamn AB, givit HF långtgå-
ende fackliga rättigheter. Som att 
arbeta fackligt på betald arbetstid.

Det är rättigheter som normalt 
kräver att parterna tecknar kollek-
tivavtal. Hamnarbetarförbundet har 
inget avtal.

Nu kommer ett fack med kol-
lektivavtal. Transport har redan 
klargjort att man vill ha samma 
status och samma fackliga rättighe-
ter i Karlshamn som förbundet har i 
andra hamnar.

– Det är inte öppna famnen som 
gäller. I hamnbolaget är de oroliga 
för konsekvenserna när vi begär vår 
rätt, förklarar ombudsman Jörgen 
Johansson.

TRANSPORT HAR TVÅ stuveriavdel-
ningar. I båda vittnar man om att 
konflikten i Göteborgs hamn skapat 

Transport ökar i Karlshamns hamn

AKTUELLT

oro bland hamnarbetarna. Det har 
lett till att en del anställda väljer 
att gå med i det fackförbund som 
tecknar kollektivavtalet med arbets-
givarna.

HALMSTAD VAR TIDIGARE ett starkt 
HF-fäste. Där har Transport ökat 
från ett par medlemmar till tolv, 
berättar ombudsman Jörgen Johans-
son.

– Vi får positiva signaler från 
Norrlandskusten också. Stuve-
ribranschen står inför en omfattan-
de omstrukturering som kan inne-
bära förlorade jobb. Det är olyckligt 
att hamnarbetarna är splittrade i två 
fackförbund.

Hur ska Karlshamns hamn han-
tera den nya situationen med två 
fack? Bolagets vd Mats Olsson har 
i lokala medier sagt att han inte är 
orolig.

Tisdagen den 28 november bildade ett tiotal Transportmedlemmar en egen fackklubb i hamnen i Karlshamn. 

”Det är inte öppna famnen som gäller. I hamn bolaget 
är de oroliga för konsekvenserna när vi begär vår 
rätt.”
  Jörgen Johansson, ombudsman Transport
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Bevakning. Storstockholms 
Lokaltrafik måste bygga nya 
trygghetsrum på tolv tunnel
banestationer till nästa sommar. 
Annars blir det tio miljoner 
kronor i vite, skriver Arbetsmiljö
verket i ett beslut. Sedan krävs 
ytterligare 16 rum, annars blir 
det tolv miljoner till. 
Text John Antonsson

Carolina Nolasco, huvudskyddsom-
bud på bevakningsbolaget CSG, är 
glad:

– Jag har kämpat för det här se-
dan jag blev ordningsvakt för snart 
åtta år sedan, säger hon och hoppas 
att hotet om miljonsmäll ska skyn-
da på arbetet.

ARBETSMILJÖVERKET konstaterar  
att jobbet som ordningsvakt i Stock-
holms tunnelbana är riskfyllt och 
att det finns stora risker för våld och 
hot. På sikt ska alla tunnelbanesta-
tioner ha minst ett trygghetsrum. 
Rummen är en plats dit ordnings-

vakter ska kunna ta gripna eller 
andra personer.

Sedan 2001 har Transport drivit 
på för att det ska finnas sådana vid 
alla stationer. Arbetsmiljöverket 
ställde krav på trygghetsrum första 
gången 2012.

CAROLINA NOLASCO BERÄTTAR att 
hon som ny ordningsvakt upptäckte 
att avsaknad av trygghetsrum är ett 
hot mot en god arbetsmiljö. En sta-
tion där det saknas är Gamla stan, 
en knutpunkt där människor byter 
tåg och många fester får sitt slut. 
Mycket fylla och bråk.

– När vi griper någon är vi så 
utsatta. Säg att det är ett ungdoms-
gäng eller några som festat och det 
urartar. Finns det inget rum har vi 
ingenstans att ta vägen med den 
gripne eller oss själva.

– Det handlar också om att vi ska 
kunna ta brottsoffer till en säker 
plats. Den som har blivit påhoppad, 
eller till och med våldtagen, ska inte 
behöva sitta och gråta bland folk.

EN SAK SOM underlättat arbetsmil-
jöarbetet med trygghetsrummen är 
att huvudskyddsombuden Carolina 
Nolasco på CSG och Daniel Lund-
blad på Nokas haft en bra dialog 
med sina arbetsgivare.

FÖRÄNDRINGSARBETE ÄR PÅ gång. I 
sina svar till Arbetsmiljöverket har 
SL skrivit att de jobbar på att få fram 
fler rum och har en tidsplan. En 
projektledare är anställd och flera 
rum är under byggnation.

– Vi kommer att ha trygghetsrum 
klara inom den tidsplan som anges i 
föreläggandet från Arbetsmiljöverket, 
säger Claes Keisu på presstjänsten.

Mångmiljonböter 
eller trygghetsrum

Två sopgubbar dömda för mutbrott 
Miljöarbetare. Två sopgubbar har dömts för tagande av muta och 
ocker. Under rättegången nekade de till anklagelserna.

Stockholms tingsrätt anser dock att det inte finns något skäl att 
misstro den restaurangägare som uppger att sopgubbarna ställt 
till problem med utslängda sopor och försvunnet kärl, efter att han 
slutat betala extra till dem. 

Sopgubbarna döms till villkorlig dom och 80 dagsböter med 50 
kronor per dag. Enligt rätten har de tagit emot 2 000 kronor i mån-
aden mellan 2012 och 2015. Renhållarna ska betala tillbaka samman-
lagt 72 000 kronor till restaurangägaren. JA

För oss som varit med ett tag är inte Metoo-upproret 
någ on nyhet. Den stora kvinnokampen startade i slutet 
av sextiotalet och var som starkast på sjuttiotalet då 
varje del av samhället deltog. 

Jag minns det som en lycklig tid. De flesta kämpade 
för människovärdet på ett eller annat sätt. Tidigare var det män-
nen med hatt som styrde med middag klockan sex och tysta 
barn vid matbordet. Ett dystert samhälle där kvinnorna ofta var 
hemmafruar och männen, patriarkerna, 
bestämde allt.

På sjuttiotalet lärde man sig umgås 
med alla på lika villkor och ”fan tog bo-
finken” om man inte var juste och jämlik 
med en tjej. Mycket värme och vänskap 
blev det i en fri och öppen tid.

DET ÄR KANSKE att svära i kyrkan men 
jag tycker faktiskt synd om de män som 
aldrig fattade grejen grejen med jämställd-
het utan trodde sig vara något slags överkuckun. Så ensamt det 
måste vara.

PÅ ÅTTIOTALET HÄNDE något. Nya ideal skapades då tidningar av 
typen Vecko Revyn gick från att vara rena skvallerblaskor till att 
skriva om plisserade kjolar, knytblusar, axelvaddar och shopping. 
Det var stora bröllopsreportage och att gifta sig rikt med någon 
av Stureplans ”finansvalpar” förordades starkt.

Jag kunde inte tro att någon skulle bry sig i sådant och antog 
att det var något övergående. Men sedan dess har det pågått 
försök till allmän fördumning av både kvinnor och män från 
media och diverse makthavare. Och till slut blev Donald Trump 
president i USA – trots välkända övergrepp på kvinnor.

Men nu är Metoo här. En revolution som påverkar de flesta. 
Fast den har sina begränsningar. På Aftonbladet fullföljde exem-
pelvis inte de kvinnliga medarbetarna sitt Dokument 2.0 projekt 
om övergrepp inne på tidningen. Antagligen för att det skulle 
skada arbetsplatsen för mycket och därmed riskera deras jobb. 

FRÅN FINANSBRANSCHEN HÖRS inte ett ljud och från de som antag-
ligen skulle behöva Metoo bäst, de som befinner sig i sektliknan-
de religiösa sammanhang, hörs heller ingenting.

Det finns ett par stora skillnader mot den 
tidigare jämställdhetskampen: Internet och 
att chefer faktiskt börjat få sparken. Nätet 
gör att rörelsen klarar sig utan egentliga 
ledare. Det räcker med att tillräckligt 
många personer blir förbannade. Och 
usla chefer och mediala mansgrisar åker 
nu ut på löpande band.

Tidigare kunde en butiksanställd 
få sparken för att hon avvisade 
chefens närmanden.

NU ÄR DET chefen som får gå - och 
det tycker jag känns väldigt bra.

Metoo i retur
David Ericsson

Toppen & botten
 Sjuttiotalets: ”Peace, love 

and understanding!”

 Svenska akademin: ”snille 
och smak”, jo tjena!

David Ericsson är författare 
och lastbilschaufför.

Nu är det 
chefen som 
får gå - och 
det tycker jag 
känns väldigt 
bra.

AKTUELLT

” När vi griper någon är 
vi så utsatta. Säg att 
det är ett ungdomsgäng 
eller några som festat 
och det urartar. Finns 
det inget rum har vi 
ingenstans att ta vägen 
med den gripne eller oss 
själva.”

CAROLINA 
NOLASCO,   
huvudskydds-
ombud på CSG
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Tillbakablic kar
ÅRSKRÖNIK A 2017

2017 går till historien som ännu ett år då 
transport arbetare hållit Sverige i gång. 
Dygnet om och landet runt. Här är det 
 Peter Östling som ser till att Solnaborna får 
sina morgontidningar.
Text LENA BLOMQUIST
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↖
Årets sopstrid
Ett 50-tal sopgubbar på Reno Norden 
la ner arbetet i somras.  Sopkonflikten 
fortsätter i Arbetsdomstolen och vid 
förhandlingarna i december hävdade 
miljöarbetarna och Transport att de 
i själva verket hade blivit avskedade. 
Dom väntas i början av 2018.

Årets  
mest lästa
Mord, skottloss-
ningar, stenkast-
ning och ständiga 
hot om våld. 
Reportaget om 
den allt farliga-
re arbetsmiljön 
för väktare och 
ordningsvakter i 
Malmö lockade 
flest läsare på 
Transportarbeta-
rens webb.←

Årets lastrumsdrama
Efter åratal av kamp från skyddsom-
buden ska lastare inte längre riskera 
hälsan i trånga och otillgängliga 
lastrum i en liten flygplansmodell, ATR 
72-600. Arbetsmiljöverket stod på 
skyddsombudens sida.
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Årets avtal
I slutet av en lång avtalsrörelse med 
många och långa förhandlingar fick 
också taxiförarna ett nytt kollektiv-
avtal. Det beskrivs som historiskt 
och innebär att taxichaufförer som 
kör renodlad färdtjänst och andra 
samhällsbetalda resor ska ha fast 
månadslön – inte ackord.

Årets fackliga resultat
Efter år av kampanjer, demonstra-
tioner och påtryckningar, både från 
Transport och internationella trans-
portfacket ITF, lovar Ikea att sträva 
efter schysta villkor för chaufförer.  
I transportkedjans alla led.

Årets fotograf
Lars Sjölund har aldrig långt till 
 kameran när han rattar sopbilen 
genom fjällvärlden. 2017 publicerade 
han flera reportage i Transportarbe-
taren och antogs dessutom till Runös 
vintersalong som öppnar i januari.
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ÅRSKRÖNIK A 2017

Årets 
 mardröm
Terrorn lamslog 
Stockholm när en 
39-årig bilkapare 
körde lastbil rakt 
in i folkmassan 
och dödade fem 
människor. Minst 
72 ordningsvakter 
och väktare be-
fann sig i händel-
sernas centrum. En 
chaufför fick sin bil 
kapad och använd 
som mordvapen. 
Offren och alla 
som gjorde en 
insats hedrades 
med ett hav av 
blommor. →

Årets avgång
Lars Lindgren lämnade hastigt ord-
förandeposten i Transport efter tid-
ningsavslöjanden om att han bland 
annat hade bjudit alkohol utöver det 
som tilläts i förbundets då oskrivna 
regler. Efter en turbulent tid fick han 
nytt jobb på Internationella Transpor-
tarbetarefederationen i London.

Årets 
tyngsta 
jobb?
180 ton är vikten 
på ett av de åtta 
kulturhusen som 
flyttas från Kirunas 
gamla centrum. 
Där äter gruvan 
upp staden underi-
från. →

Årets nollvision
Totalstopp har införts när det gäller 
öl, vin och sprit, både på förbun-
dets interna arrangemang och när 
Transport har gäster. Kongressen 
bekräftade förbundsstyrelsens beslut 
att medlemmarna inte ska bekosta 
någon alkohol.

Årets minne
50 år sedan vi svängde över till höger 
sida. Stig Lindvall, då tankbilsförare 
på Gulf i Stockholm och ordförande 
i oljearbetarsektionen i Transports 
avdelning 5, berättade när det 
begav sig hur staden spegelvändes 
och slangrullarna satt på fel sida om 
tankbilen. I dag ser han bara fördelar 
med högertrafiken.

Årets science fiction
Chauffören och åkaren Mattias 
Ackesten testar morgondagens teknik 
i skogsnäringen. Med vr-glasögon 
kan han styra kranen inifrån lastbils-
hytten. Lite som ett tv-spel.

Årets mest spännande 
omröstning
Med röstsiffrorna 115 mot 103 valdes 
den forne terminalarbetaren Tommy 
Wreeth till ny ordförande i Transport. 
Förloraren Markus Pettersson lämna-
de förbundet och har gått vidare till 
jobbet som facklig-politisk sekrete-
rare hos Socialdemokraterna. Här 
lägger Saied Tagavi sin röst.
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HAR FÖRARNA SP ELAT UT SIN ROLL?
FOKUS FRAMTIDEN



22. TRANSPORTARBETAREN  1.2018 23. TRANSPORTARBETAREN  1.2018

HAR FÖRARNA SP ELAT UT SIN ROLL?

jälvkörande bilar är super
hett. Att en lastbil kan 

köra sig själv är förstås 
inte samma sak som att 
lagen medger att föraren 
plockas bort ur hytten.

Förarlöst kan å andra 
sidan innebära att en 

gruvtruck är obemannad, 
men styrs med joystick av 

en operatör vid en dator i ett 
varmt och ombonat kontorsrum.

När det gäller självkörande fordon har 
forskarvärlden enats om en femgradig 
skala som avgör graden av automatise
ring. Siffran ett (1) motsvarar ungefär den 
farthållare som numera sitter i alla bilar. 
Fem är en helt autonom bil som tar sig 
från start till mål, utan några mänskliga 
ingrepp. 

Många personbilar säljs i dag med 
adaptiv farthållare, som kan bromsa, och 
så kallad lateral styrning. Den senare kan 
styra bilen så att den håller sig mellan 
vägens vita markeringar. De är två stöd
system som gör att bilen hamnar på en 
tvåa på skalan.

DE MEST LÅNGTGÅENDE visionerna som 
målas upp för framtiden är häpnadsväck
ande, minst sagt.

Den statliga myndigheten Trafikanalys 
beskriver ett samhälle där hushållen inte 
längre har en egen bil. (Eller två.) I stället 
har delningsekonomin slagit igenom på 
bred front.

Familjer som ska i väg och handla 
eller åka till landet beställer med några 

Inom några år väntas taxi, bussar 
och lastbilar frakta gods och passa

gerare utan en chaufför som styr.  
I de mest radikala framtidsvisioner

na har invånarna varken körkort 
eller egen bil. Resorna sker med 
 kollektiva helt förarlösa elbilar.

Text och foto JAN LINDKVIST

knapptryck på den smarta mobilen fram 
en bil från en pool – troligen en elbil – 
som kommer vid angiven tidpunkt. Den 
har ingen förare, men väl ett avancerat 
system med gps, radar och sensorer som 
gör att den hittar fram i trafiken. Bilen 
är – liksom hundratusentals andra fordon 
– också kontinuerligt uppkopplad mot 
”molnet”, där den får data om väderlek, 
trafikstockningar och olyckor.

Bilresan kostar förstås en slant – peng
ar som dras direkt från familjens konto. 
Men det blir ändå billigare, och miljövän
ligare, än att äga en bil. En bil som år 2017 
stod parkerad ungefär 95 procent av sin 
livstid.

I DETTA NYA Sverige snurrar mängder av 
kollektivt ägda elbilar omkring dygnets 
alla timmar (utom när de laddar upp sig 
eller åker i väg för att få service), något 
som gör att det krävs färre parkerings
platser. Den automatiska styrningen, och 
troligen lägre hastighet i städerna, gör att 
vägfilerna kan göras smalare. Det sparar 
ytterligare utrymme.

Visionärerna ser framför sig att de 
självkörande, förarlösa bilarna på egen 
hand kan köra ungarna till fotbollsträ
ningen. Eller mamma och pappa hem 
från krogen efter en blöt kväll. Körkort är 
inte längre en förutsättning för att åka bil.

Det finns troligen avigsidor. En chauf
för kan för en del resenärer stå för hjälp 
ombord och trygghet. Nu är man uteläm
nad till sig själv och till medpassagerarna, 
som man kanske inte alltid känner. I fall 
man kryssat i rutan ”accepterar samåk

SSS
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ning” vid den digitala beställningen.

Forskarna förutspår att den nya delade 
biltjänsten kommer att öka bilåkandet, 
inte minska det. Möjligheten, eller risken 
om man så vill, finns att de gemensamma 
bilarna blir så praktiska och tidsbespa
rande att vi föredrar dem även på längre 
sträckor, framför att åka tåg eller buss. 
Det kan bli en allvarlig konkurrent till 
järnvägen, där samhället vid den här ti
den hunnit investera massor i snabbspår.

KOMMER DELNINGSEKONOMIN ATT slå ige
nom på det beskrivna sättet?

Nja, här finns fyra tänkbara scenarier 
som avgör om och hur fort det kan gå. 
Den ena ytterligheten är ett samhälle där 
det mesta rullar på i gamla hjulspår och 
varken invånare eller politiker är särskilt 
nytänkande. Folk vill fortsätta äga sin bil 
och omställningen går långsamt.

Den andra ytterligheten uppstår när 
alla på ett oväntat snabbt sätt ställer om 
sig till det nya och beslutsfattarna kvickt 
undanröjer alla laghinder. Exempelvis det 
faktum att dagens hela rättssystem bygger 
på att det är fysiska levande personer 
som ställs till svars i domstol, om något 
händer i trafiken.

I Sverige liksom i övriga världen startas 
just nu mängder av försök med själv
körande fordon. I Stockholmsförorten 
Kista ska en buss frakta resenärer och i 
Göteborg har Volvo valt ut 100 familjer 
som får prova en personbil som ska ratta 
sig själv på vissa vägsträckor. Projektet är 
döpt till Drive me.

Trafikverkets chefsstrateg Hamid Zarg
hampour är övertygad om att självköran
de personbilar är en vanlig syn på gatorna 
om 10–15 år. Han och många andra utgår 
också från att trafiksäkerheten blir bättre 
i och med automatiseringen.

– Då säger vi kanske ”vilken galning” 
om personer som själva håller i ratten, 
säger Zarghampour.

I FÖRSÖKEN I Kista och Göteborg måste 
föraren än så länge sitta på plats i bilen 
när självkörningen är inkopplad.

Men det är ju inte så experternas fram
tidsvision ser ut. I rapporten Självköran-
de fordon och transportpolitiska mål 
skriver Trafikanalys att det kostar ungefär 
1,4 miljoner per år att hålla en dragbil 
med trailer i trafik. Av den summan är 
uppåt 600 000 kronor lönekostnader, på
pekar man. Med tillägget att det här finns 
en besparingspotential på 40 procent om 
föraren räknas bort.

Har yrkesförarna spelat ut sin roll 
redan om 10–15 år? Det tror inte en 
expertgrupp som tittat specifikt på 
godstransporterna. Självkörande lastbilar 
bedöms ha fått ett begränsat genomslag 
till 2030 och något större till 2050.

Kommer tusentals chaufförsjobb försvinna 
när lastbilarna blir självkörande?
 – Nej, säger Volvo som befarar att själva 
debatten skrämmer bort unga.
 – Nej, säger Scania som tvärtom ser en 
statushöjning för chaufförerna när den nya 
tekniken slår igenom.
Text och foto JAN LINDKVIST

Att få självkörande bilar att upptäcka 
halka är svårt att lösa med tekniska 
system, enligt fordonsutvecklarna. Ett 
lokalt snöfall orsakade en olycka och ki
lometerlånga köer på E4 nära Ljungby.
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LARS MÅRTENSSON ÄR ingenjör på Volvo 
och ansvarar både för nya motorer och 
bränslen och för området automation. 
Han säger:

– Automatisering är megatrend just nu, 
men det är inget nytt i samhället. Inom 
industrin har vi sett det länge. Tunga, 
farliga och monotona arbetsuppgifter har 
ersatts med robotar.

– För oss är inriktningen inte att ersätta 
chauffören, utan att stötta så att föraren 
kan undvika olyckor och bli mer produk
tiv. I dag är det uppenbart att det inte går 
att ersätta den mänskliga hjärnan med 
datorkraft. Hjärnan är unik när det gäller 
att hantera komplexa problem. Datorer 
kommer inte att ha samma kapacitet än 
på många år.

På Scania är Gunnar Tornmalm ingen
jör med ansvarar för förarutveckling:

– Personligen anser jag att det finns en 
övertro på att det kommer att gå fort att 
införa den nya tekniken. Min bedömning 
är att det kommer att dröja länge innan 
tunga fordon kör utan förare. Minst 15 år, 
kanske 20.

– På utvalda platser går det snabbare, 
men på allmänna vägar är det svårare. 
Motorvägar är en sak. Där finns flera filer 
och trafiken går i samma riktning. Det 
knepiga är att köra förarlöst i stadsmiljö.

BÅDE SCANIA OCH Volvo betonar att man 
redan i dag har helt självkörande lastbilar 
som används inom inhägnade områden, 
som gruvor. Där krävs inga dispenser.

I Kristinebergs gruva har Boliden en 
förarlös Volvolastbil, berättar Lars Mår
tensson:

– Anledningen till att Boliden intresse
rar sig för den här tekniken är produkti
vitetsökningen. Den kommer genom att 
lastbilen kan köra direkt efter spräng
ning, utan att farliga gaser först måste 
ventileras bort.

– Men i gruvan snöar det inte, här finns 
inga cyklister, inga gående. En väldigt 
enkel miljö att ha ett självkörande bil i.

TEKNIKEN ÄR LÅNGT driven och såväl Volvo 
som Scania testar bland annat så kall
lad platooning där lastbilar körs i kolonn 
med korta avstånd mellan fordonen. Det 
bygger på att den första bilen är ”lok” 
och övriga bak i tåget bromsar och gasar 
samtidigt med ledarbilen.

Kolonnkörning ger mindre luftmot
stånd och markant minskad bränsleför
brukning, men det öppnar också för att 
en förare kan köra flera lastbilar.
Vad är den största utmaningen för att gå 
vidare mot självkörande lastbilar?

Scanias Gunnar Tornmalm säger: 
– Alla talar om lagstiftningen som ett 

hinder, men jag håller inte med. Jag tror 
att om vi fordonstillverkare kan prova 
och visa att det är säkert så kommer vi att 
få de tillstånd som krävs. Exempelvis för 
det vi kallar semiplatooning, det vill säga 
att en förare styr två bilar.

Volvo anser att allt snack om förarlösa, 
självkörande lastbilar riskerar att skräm
ma bort ungdomar från åkeribranschen. 
En näring som redan lider av chauf
försbrist. Samma brist rapporteras från 
många håll i världen.

Gunnar Tornmalm delar inte den oron:

” Det kommer att krävas 
mer av chauffören. Möj lig
en kommer antalet förare 
per 100 lastbilar att vara 
mindre i framtiden, men 
 eftersom transportbehovet 
ökar kommer det ändå 
att  behövas fler 
 förare, totalt sett.”

  Gunnar Tornmalm, Scania
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– Jag tror tvärtom att det går åt andra 
hållet. Att automationen kan höja status
en i lastbilsyrket. Det kommer att krävas 
mer av chauffören. Möjligen kommer 
antalet förare per 100 lastbilar att vara 
mindre i framtiden, men eftersom trans
portbehovet ökar kommer det ändå att 
behövas fler förare, totalt sett.
Hur går snacket i övriga Europa?

Gunnar Tornmalm igen:
– Det pratas om att skapa en sorts kor

ridorer som förmodligen blir öronmärkta 
för fordon som har en viss lägstanivå av 
automation. Kanske även privatbilar kan 
köra där, men de måste i så fall kunna 
kommunicera med ”molnet” för att köra i 
fordonskonvojen.

– För mig låter det suveränt. Tänk att ha 
en fil där jag kan lägga mig som privat
bilist. Det går kanske bara i 80 eller 90 
kilometer, men jag kan koppla in bilen på 
självkörning och jobba, vila, ta en fika ur 
termosen. Lite som att åka tåg.
Åtskilliga lastbilschaufförer fnyser åt 
tanken på självkörande bilar. Kan man lära 

lastbilar hur man ska agera vid oväntade 
krissituationer, som en framhjulspunkte
ring?

– Någon gång i framtiden kommer man 
säkerligen att kunna det, säger Gunnar 
Tornmalm. Det finns ett teknikområde 
som heter machinelearning som är 
steget under artificiell intelligens. Det 
innebär att datorn lär sig av tidigare 
erfarenheter.

I dag, när vi brottas med stora klimat
problem, blir planeringen och logistiken 
än viktigare, anser Tornmalm.

– Nu ser vi chaufförer köra som ”dårar” 
för att komma fram fortast möjligt, i 
stället för att optimera hastigheten för att 
komma fram i rätt tid. Ett förarstöd kan 
vara att lägga in de här parametrarna, 
inklusive trafikrytm, och sedan avgör 
bildatorn vägval och vilken hastighet som 
är optimal för att komma fram vid rätt 
tidpunkt. 

Trafikflödet kommer inte automatiskt 
bli bättre med en massa självkörande 
bilar, det är analytikerna överens om. En 

Olyckor med  
självkörande bilar

 En av de första rapporterade olyckorna 
med självkörande bilar inträffade i februari 
2016 i USA. Det var en så kallad Google-bil, 
en Lexus, som vid testkörning väjde för 
sandsäckar som låg på vägbanan. Sam-
tidigt kom en buss från andra hållet.
Föraren som suttit passiv i Google-bilen 
trodde att bussen skulle sakta ner och 
ingrep därför inte. Men så skedde inte och 
kollisionen var ett faktum.

 I maj samma år skedde en dödsolycka 
med en självkörande Tesla, även den i 
USA. Auto piloten var på när Teslan körde 
in i baken på en dragbilstrailer. Föraren 
omkom. Enligt Tesla hade kamera- och 
radarsystem et uppfattat trailern som en 
vägskylt.

Trafikolyckor skapar oväntade hinder 
för självkörande bilar. Samtidigt räknar 
analytiker med att automatiseringen 
kommer att leda till färre olyckor när 
fordonen kommunicerar med varandra.
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framtidsspaning på Essingeleden i Stock
holm visar att den i och för sig skulle 
kunna svälja 70 procent fler fordon – om 
alla bilar var självkörande och ”ihopkopp
lade”, så att avstånden krymptes till några 
få meter.

MEN DET SVÅRASTE scenariot uppstår när 
halva bilflottan är självkörande och resten 
traditionellt förarstyrda.

Gunnar Tornmalm: 
– Tänk dig en rondell där det är köer 

och mängder av bilar ska köra in från 
olika håll, samtidigt. Vem ska köra först? 
Någon måste våga köra in, trots att det 
egentligen inte finns några riktiga luckor 
i trafiken.
Just nu startas många försök med själv
körande bussar och taxi. Kommer det att 
fungera bättre med förarlösa fordon för 
persontransporter, än på godssidan?

– Det korta svaret är nej, säger Lars 
Mårtensson, Volvo. Även experter på per
sonbilssidan anser att i komplexa miljöer 
som städer är det inte möjligt att köra 
förarlöst lika säkert, som människor gör. 
Inte med dagens teknik.

– Man säger att den mänskliga faktorn 
är orsak till 90 procent av alla olyckor. 
Men kom ihåg att människan också är 
förutseende och undviker en stor mängd 
faror som kunde ha lett till olyckor.
Vad kommer det i form av ytterligare förar
stöd i Volvos lastbilar?

– Utan att avslöja för mycket om våra 
framtidsplaner kan jag väl säga att det 
som kommer i lastbilar brukar följa ut
vecklingen på personbilarna.

Inte heller Scania vill gå in i detalj 
på vad som väntar i teknikväg. Gunnar 
Tornmalm säger:

– Fast jag tror att automationen blir ett 
lyft för åkeribranschen. För chaufförer 
och åkare som varit hårt trängda i många 
år. Våra lastbilskunder uttrycker ofta att 
kör och vilotidsreglerna är stela. Här 
öppnar sig kanske en möjlighet att en 
chaufför under en viss sträcka kör två 
bilar, så att kollegan får vilotid och kan 
samla på sig mer körtid.
Hur ska en lastbilschaufför tänka, som vill 
vara attraktiv på arbetsmarknaden om 
12–15 år?

Scanias Gunnar Tornmalm:
– Svårt att säga. Mer utbildning kring 

tekniken kanske. Jag kan också tänka mig 
att chaufförerna får nya arbetsuppgifter, 
när det frigörs tid. Förarhytten kan bli 
mer av ett kontor. Man bör vara öppen för 
att utföra nya saker.

Lars Mårtensson, Volvo, är inne på ett 
liknande spår:

– Det handlar mycket om att bejaka 
och lära sig använda den avancerade 
teknik som finns i bilarna. Stäng inte av 
den när det börjar blinka och pipa! Då 
kommer man att köra både säkrare och 
bränsleeffektivare.

Överkurs: 
Framtidens 

godsleveranser
Drönare, alltså obemannade luft - 

far koster, kan också leverera ut paket, 
 anser framtidsspanarna. Och det 
 handlar inte bara om julklappar.

I England har abortförespåkare redan 
skickat över abortpiller till Irland med 

drönare. Säkerhetsexperter varnar 
 också för att luftfarkosterna kan 

 användas för att spränga  bomber 
i  stora folksamlingar eller sprida 
 exempelvis mjältbrandssmitta.

I Nederländerna sägs myndigheterna  
ta hoten på största allvar. Försök har 

gjorts med att specialträna örnar som 
kan fånga in fientliga drönare.

Källa: VTI-rapporten Nya och gamla  
perspektiv på ansvar.
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Volvo provkör en 
självkörande lastbil  
i Bolidens gruva  
i Kristineberg.
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” Det handlar mycket om att bejaka och lära sig använda den 
avancerade teknik som finns i bilarna. Stäng inte av 
den när det börjar blinka och pipa! Då kommer man 
att köra både säkrare och bränsleeffektivare.”

  Lars Mårtensson, Volvo

Autonoma  
fordon

I diskussionerna om automatisering 
eller automation finns två spår. Det 

ena är att bygga bilar som med hjälp 
av gps-positionering och sofistikerade 

radar och sensorsystem kan ta sig  
fram förarlöst, helt autonomt.

Ett andra spåret innebär att själv-
körande fordon hela tiden är upp-

kopplade och utbyter information med 
 varandra. En bil som kör genom en 

stad får upp gifter om kommande köer, 
väglag, hinder etcetera från andra som 
passerat på samma gator. Det gör att 

olycks platser och trängsel kan undvikas.
Det är troligt att framtidens förar-

lösa fordon följer båda spåren. De är 
uppkopplade, men har också tekniska 

system som gör dem autonoma.  
Om det behövs.
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Liknelsen är inte helt fel. Scanias eget 
husåkeri fraktar inte bara lastbilsdelar 
mellan fabrikerna i Sverige och Holland. 
Chaufförerna rattar bilar som är fulla med 
testutrustning och förarna har ofta med 
sig tekniker och ingenjörer på resorna.

Även fordonskombinationerna är 
försöksobjekt. För David startar den här 
resan en torsdagsmorgon. I Södertälje. 
Klockan har passerat nio när han styr ut 
på motorvägen. Med ett mäktigt 32 meter 
långt ekipage.

Det är en vanlig tvåaxlig dragbil med 
en sexcylindrig motor på 410 hästkrafter. 
Och sedan två långa trailrar efter varan
dra. På flaken ligger bakaxlar packade i 
särskilda riggar.

Godset ska till Scanias fabrik i  Zwolle. 
David Ericssons uppgift är att köra 
”långbilen” till Malmö, haka av en trailer 
och fortsätta till Ishøj i Danmark. Där är 
körtiden slut och en utvilad chaufför står 
redo att ta över.

LÄNGRE OCH TYNGRE fordon är omdebatte
rat. I övriga EU finns ett starkt motstånd, 
trots att klimatnyttan är uppenbar. Scani
as långbil, som får väga 80 ton, drar i snitt 
3,6 liter diesel per mil. Det vill säga bara 
någon halvliter mer än en vanlig dragbil 
med en trailer. Och då får testbil en med 
sig dubbelt så mycket gods.

David Ericson är imponerad:
– Långbilen är smidig att köra. Smidi

gare än vad folk i allmänhet tror. Jag har 
aldrig varit upp på någon trottoarkant. 
Nu har jag inte kört så mycket i halka, 
men känslan är faktiskt att det går rakare 
på vägen. Den bakre trailern motverkar 
rörelser i sidled.

I flera års tid har Scanias lastbilar kört i 
kolonn för att se hur mycket bränsle som 
kan sparas på minskat luftmotstånd. Det 
är också första steget mot framtida for
donståg där en enda förare kontrollerar 
och styr en hel rad av bilar.

Den här dagen är David ”lok”, med en 
bil efter. Efterföljaren har en radar med 
farthållare påkopplad som ser till att 
avståndet blir konstant.

– Mellanrummet är omkring 100 meter. 
Tanken är annars att avståndet ska vara 
så kort som tio meter. Men sådana försök 
har polisen än så länge sagt nej till, för
klarar David.

HAN ÄR POSITIV till längre och tyngre last
bilar, fast han anser att det borde krävas 
en särskilt utbildning och kanske en ny 
körkortsbehörighet:

– 80 ton är inte att leka med, trots allt. 
Skulle man få sladd och går av vägen är 
risken stor att det blir skrot av alltihop.

Bra däck blir också extra viktigt, påpe
kar han:

– Man får ju inte säga det rent ut, men 
det är ju tvåaxliga utländska dragbilar 
som kör fast i backarna eller ligger i dike
na. På den här bilen har Scania satt bästa 
möjliga vinterdäck.

– Det låter så lockande att bara hänga 

Självkörande lastbilar, fungerar det? Skräm
mer debatten om förarlösa fordon redan nu 
bort ungdomar från en bransch med skriande 
chaufförsbrist? Vi tog med oss frågorna till 
Scania förarna som testkör lastbilar på heltid.
Text och foto JAN LINDKVIST

CHAUFFÖRER TVEKSAMM A TILL DEN NYA TEKNIKEN

KOMPAKT MÖRKER. FRAMFÖR oss tänds 
bromsljusen och karavanen av bilar saktar 
hastigt in. På håll syns blåljus mot himlen.

– Shit, inte igen! utbrister David Erics
son.

Ännu en olycka. Den fjärde på vår färd 
längs E4:an denna gråmulna fredag. Hade 
självkörande bilar kunnat förhindra krock
en som nu skapar kilometerlånga köer? 
Om alla bilar på motorvägen haft de avan
cerade system för automatisk inbromsning 
och styrning som redan finns …

– Kanske, säger David. Fast jag är skep
tisk. Hur hanterar en självkörande dragbil 
blixthalka? Eller en framhjulspunkter
ing? Om vi någonsin får förarlösa bilar 
tror jag att det ligger långt fram i tiden. 

DAVID ERICSSON ÄR chaufför, journalist 
och författare. Han jobbar för Scania 
transportlaboratorium, ett åkeri som flera 
anställda förare lite skämtsamt kallar för 
en skyddad verkstad.

David Ericsson har 
kört lastbil i 40 år.
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på en trailer till. Men marknaden är 
inte mogen för att släppa det fritt med 
32 metersbilar och 80 ton.

REGNET PISKAR FRONTRUTAN och Malmö 
är insvept i dis när David kör in på ett 
industriområde. Han kopplar av bakersta 
trailern. En timme senare är Öresunds
bron passerad och vi kliver in på  Scanias 
anläggning i Ishøj, strax söder om Köpen
hamn.

Här har chaufförerna kök och över
nattningsrum. Runt bordet sitter ett 
halvdussin förare i strumplästen. Hur ser 
de på diskussionerna om självkörande 
förarlösa fordon?

– Jag tror inte alls på det, fnyser en 
förare. Visa mig den självkörande dragbil 
som åker från Södertälje, kopplar av en 
trailer i Malmö och kör hit och parker
ar. Att åka på vägen är en sak, men 

 lastningen och lossningen då?
De andra nickar. Men en chaufför 

påpekar att det är bra med teknik som 
stödjer föraren. Varningssystem som ock
så kan bromsa eller styra fordonet, om 
oväntade saker händer.

FREDAG MORGON. David Ericsson har 
precis rullat av färjan i Helsingborg och är 
på väg norrut på E4.

I höjd med Nyköping inträffar sista 
incidenten. En lätt lastbil har tappat ena 
bakhjulet. Kön segar sig mot olycksplats
en. David går ut i vänsterfilen för att 
blockera bilförarna som försöker tränga 
sig.

Hade en självkörande lastbil gjort 
samma sak? Försökt bringa lite ordning i 
kaoset? Hur hade den hanterat blinkande 
blåljus, koner och brandmän på en kol
svart motorväg?

I dag pratar forskarna allt mer om ar
tificiell intelligens (AI). Programmerarna 
ska inte bara lära bildatorerna hur de ska 
agera i olika nödsituationer. Morgondag
ens bil ska tänka själv. Ska själv överväga 
om det är minst dåligt att väja till höger 
eller till vänster i en krissituation.

Om en olycka ändå inträffar, vem ska 
då stå till svars inför skranket? Föraren 
som kopplat in automatiken? Åkeriet 
som köpt in den och beordrat använd
ningen? Fordonstillverkaren?

CHAUFFÖRER TVEKSAMM A TILL DEN NYA TEKNIKEN

Scania transportlaboratorium 
kör lastbilsdelar mellan Sverige 

och Holland. I ett par års tid 
har åkeriet testat att dra två 

fullånga trailrar med en vanlig 
tvåaxlig dragbil. Ekipaget är 

närmare 32 meter långt.

” Hur hanterar en självkörande dragbil blixt
halka? Eller en framhjulspunktering? Om vi 
någonsin får förarlösa bilar tror jag att det 
ligger långt fram i tiden.”   David Ericsson
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Skatt eller skrot? När Antikrundans värsta dragplåster 
Knut Knutson närmar sig med kamera
teamet i släptåg blir det tyst. Tågsamlaren 
håller andan, men så:

– Det är för soligt här, utbrister en 
kameraman.

Knutson och hela följet vänder på 
klacken och Märklinälskaren faller ihop. 

– Alldeles förtvivlad, konstaterar Claes 
Hamne.

Kögrannarna kastar en blick på Håkan 
och Solveig Blank från Vätö. Vad är det 
för underligt de har i skottkärran? Kak
maskin, köttkvarn eller brandspruta, 
föreslår några. Själva har de ingen aning. 
Det är Solveigs pappa, Konsumförestånd
aren, som sparat den. Dottern ångrar att 
hon inte frågade medan han fanns kvar. 
Ser fram mot att äntligen få svar.

INNE I LADAN har sminköserna fullt upp. 
Puder ska på plats i både pannor och 
urringningar. Programledare Anne Lund
berg trycker i sig en macka. Vapenexpert
en Max Sjöberg grenslar en cykel från 
1800talet och en kameraman damm
suger mattan i den för dagen uppmontera
de filmstudion. Det är där antika föremål 

– Jag tycker de var lite snåla …
Antikrundans silverexpert Lars-Yngve Johansson 
muttrar, vrider och vänder på 50-årspresenten till 
Transports grundare Charles Lindley, daterad 1915. 
Text och foto JUSTINA ÖSTER

”Lite snålt med nysilver. Han var ju ändå en viktig man”, tycker silverexperten Lars-Yngve Johansson om 50-årsskrinet till Transports grundare, Charles Lindley.

UTANFÖR PORTEN TILL den röda ladan 
i Norrtälje köar människor med full
packade bärkassar, skrindor, rullatorer, 
barnvagnar, skottkärror. Claes Hamne 
är där från Bergshamra med sin svarta 
 leksaksMercedes från tidigt 1960tal. 

Det är augusti och klockan är inte ens 
åtta. Insläppet till alla värderare kring 
borden och tvstudion inne i ladan sker 
först klockan tolv. ”Vilken tur vi har med 
vädret”, kommenterar någon medan andra 
fäller upp sina tältstolar och spiller i första 
koppen från medhavda kaffetermosar. 

Annars finns en rullande kiosk fram
körd just för dagen med varm korv. Det är 
som på marknad eller loppis. Spänning 
hänger i luften. Ska familjen Gierttas 
kånkande på en vacker kandelaber ge 
valuta? Några tror att den är värdefull. 

CLAES HAMNE, HAN med bilen, kommer 
i samspråk med en 77årig samlare av 
Märklintåg som slår upp resväskan. Den 
är full! En annan tågentusiast gestikulerar 
över originalförpackningarna, fler köare 
ansluter, studerar och kommenterar. 

1,8 miljoner tittar 
i ge nom snitt på 

 Antik rundan.

Källa: Sveriges Television
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ska närgranskas och filmas ihop med 
små nervösa ägare. 

Silverexperten LarsYngve Johansson 
hinner knappt få Transportgrundaren 
Charles Lindleys silverskrin i sin hand 
förrän han utbrister:

– Det här är bara nysilver, fast det nor
mala kring 1915 var silver. 

EN SEGELBÅT STÄVAR med fyllda segel på 
skrinets lock, gjord i mässing och pressad 
på plats från undersidan. Det är ett cigarr
skrin, får vi veta, tillverkat vid Würtem
bergbergische Metallwahren fabrik (WMF) 
i Tyskland. Företaget var en populär 
storsäljare av prydnadssaker och alle
handa metallföremål kring sekel skiftet. 
Ofta i jugendstil.

– Fast det började bli omodernt vid den 
här tiden så de har stramat upp stilen lite.

Skrinet rymmer en annons från 
 Charles Lindleys och Elin Jonssons vigsel 
inför magistraten den 6 augusti 1900. 
Kyrkan var väl inte så intressant inom 
facket, mumlar LarsYngve Johansson. 
Han granskar mer av innehållet, foton 
av Lindley som inkallad i hjälm och 
uniform, på bilutflykt med blänkande 
veteranbil 1930 och leende fackboss på 
Brunnsvik, tio år senare.

AUKTIONSBOLAGET BUKOWSKIS annonsera
de ut ett par kandelabrar i jugendstil från 
tyska WMF för en tid sedan. Utropspriset 
var 10 000 kronor. Johansson grunnar.

– Utan historien med gubben hade 
nog inte skrinet varit värt mer än 200 
spänn. Men satt i sitt sammanhang blir 
det svårare … Jag måste nog säga ett par 
tusen åtminstone. Självklart har det störst 
kulturhistoriskt värde.

LarsYngve Johansson skrattar till och 
pekar på graveringen ”Minne till Charles 
Lindley på femtioårsdagen 14/10 1915”.

– I dag skulle den kosta en förmögenhet 
att göra, säkert en tusenlapp.

Lika mycket skulle Claes Hamne kunna 
få ut för sin Merca, tippar  leksaksexperten 
Erik Ingare. En femhundring till om den 
inte varit så kul att leka med.

MEN HUR GICK det för makarna Blank med 
sin mystiska pryl i skottkärran?

– De var flera experter som tittade, men 
ingen kunde svara. De trodde det var 
något industriellt. Jag kollar vidare med 
tillverkaren Husqvarna. Vi ger vi inte upp, 
säger Solveig.

Claes Hamne undrar vad hans Mercedes från tidigt 1960-tal kan 
vara värd. Fyra timmars köande för att nå fram till värderarna är det 
”absolut värt”, särskilt när en man i kön slår upp en hel resväska med 
Märklin-tåg.

Allra första numret
– Snyggt gjort, säger Antikrundans 
värderare Torgny Schunnesson när 
han får en inbunden och restaure-
rad samling av Transportarbetaren 
anno 1897–1903 i sin hand. Priset per 
lösnummer: 5 öre. 

Blicken fastnar på en dikt av Hjal-
mar Wallander ”… Och strida med 
kraft mot lögnen/Med vilja av järn 
och stål/Och öppet predika för slaf-
ven/Om framtidens gyllene mål”.

– Här beskrivs verkligen klasskam-
pen. Det är sällsynt numera. Att 
sätta ett ekonomiskt värde är 
tvek samt, någon tusenlapp kanske. 
Men tidningen har ett otroligt stort 
kulturhistoriskt värde, konstaterar 
Torgny Schunnesson. JÖ

Nya avsnitt i januari
Saknar du också den 
ansträngt oberörda mi-
nen när Antikrundans 
expert frågar antikvi-
tetprylens ägare: ”Och 
vad tror du den kan 
vara värd, då?”

Lugn. Torsdagen den 11 januari 
drar programserien i gång igen med 
ett första nedslag i Alvesta, följt av 
Orsa. 

På Norrtälje får vi vänta till 
den 25 januari. Därefter följer 
Härnö sand, Kumla, Norrtälje igen, 
Helsingborg, Alvesta, Orsa, åter 
Härnösand, Kumla och så blir det 
avslutning i Helsingborg.

11
Januari

2018

”Jaha, och vad kan du berätta om den här tekannan då?” Antikrundans stora dragplåster, Knut Knutson, drar till sig 
stora åhörarskaror framför kamerorna. Programledare Anne Lundberg stämmer in i skrattet.

KULTUR

Vad är det här?
Antikrundans experter gick 
bet och gissade på något 
industriellt. Vet du vad det 

här är för manick? Eller har någon 
bekant som kan veta? Solveig Blank 
från Vätö hittade den hemma hos 
sin avlidna far, som var Konsumföre-
ståndare. Kanske är det en ledtråd 
– eller bara ett villospår? 

Har du ett svar? Hör av dig till 
justina.oster@transportarbetaren.
se eller Justina Öster på tel 010-
480 33 04.
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JANUARIKRYSSET

Lösningen ska sändas till Transportarbetaren, Box 714, 101 33 
 Stockholm och vara  redak tionen till handa senast den 16 januari. 
Märk  kuvertet ”Januarikrysset”.
Vi delar ut sex vinster. 1:a–3:e pris är två  trisslotter, 4:e–6:e pris är en 
trisslott.

Namn:

Adress:

Postadress:

FR ÅGA FACKET
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JANUARIKRYSSET FR ÅGA FACKET

Hur funkar arbets-
tidsförkortning?

Hej, jag undrar lite om arbets-
tidsförkortning. Jobbar natt, 

mellan 00.05 och 08.00, på ett 
större åkeri med kollektivavtal. Har 
jag rätt till arbetstidsförkortning? 

Hasse

Svar: Så här funkar arbetstidsför-
kortningen i ditt kollektivavtal: 

Prov- och tillsvidareanställda 
tjänar in en minut ledighet för varje 
timme de arbetar mellan klockan 
22 på kvällen och 06 på morgonen. 
I ditt fall får jag det till att du ska 
få 5 minuter och 55 sekunder per 
arbetspass.

De lediga minuterna samlas i en 
tidbank. Du och din arbetsgivare 
ska sedan komma överens om när 
de ska tas ut.

Magnus Thelander, central  
ombudsman på Transport

Hur kan jag vara  
mer fackligt aktiv?

Tänker att jag nu när det blir 
nytt år skulle engagera mig 

mer i facket. Jobbar på en liten 
arbetsplats utan klubb. Är med i 
Transport sedan många år, men 
aldrig gått kurser eller haft något 
uppdrag. Hur ska jag börja? 

 Nyfiken

Svar: Kul att du vill engagera dig 
och kämpa för dina kamrater!

Börja med att höra av dig till 
din Transportavdelning, där kan 
du i första hand ta kontakt med 
studieorganisatören. Du ber att få 
gå Startpunkten, som är en kurs 
för alla medlemmar och blivande 
medlemmar. Den är på tre till åtta 
timmar och ger grundläggande 
information om facket. Kursen går 
du på fritiden, och det brukar ingå 
lunch. 

Många avdelningar erbjuder ock-
så medlemmarna en kurs som heter 
Avtalspunkten och pågår i mellan 
tre och åtta timmar. Den handlar 
om det egna kollektivavtalet, så 
där träffar du folk i just ditt yrke.

Skyddsombud brukar vara ett bra 
uppdrag på en liten arbetsplats. Du 
kan prata med dina arbetskamrater 
om de tycker att du skulle passa till 
det, och sedan tar du kontakt med 
avdelningen igen. Prata i första 
hand med någon av våra  regionala 
skyddsombud. Om du utses till 
skyddsombud blir du facklig förtro-
endeman – och då finns det flera 
kurser och utbildningar om du vill 
lära dig mer.

Dag Leander, central studie
ombudsman på Transport

gå in och jobba under min uppsäg-
ningstid?

 Loppans pappa

Svar: Det blir ett kort svar. Din 
uppsägningstid löper under pappa-
ledigheten på samma sätt som 
om du hade jobbat. Arbetsgivaren 
kan inte kräva att du ska komma 
till baka under den period som du 
skulle ha varit föräldraledig.

Magnus Thelander, central  
ombudsman på Transport

Har jag rätt till arbetstidsförkortning? Hur ska 
jag  börja om jag vill engagera mig mer fackligt? 
Vad gäller om jag säger upp mig under pappa-
ledigheten? Fråga facket om du undrar över 
spelreglerna på jobbet. Transports ombudsmän 
och experter har svaret.

Fråga våra experter! 
Skriv till redaktionen@transport-
arbetaren.se. eller Fråga Facket, 
Transportarbetaren, Box 714,  
101 33 Stockholm.

Nattens hjältar 
Originalserie för Transportarbetaren av konstnären och tidningsbudet Kristoffer Nilsson.

Grattis!
Lösningen på Decemberkrysset 
finner ni här ovanför.

Vinnarna av två trisslotter: 
Anders Sandström, Hörnefors 
Roger Palm, Uppsala 
Magnus Waljanson, Stockholm.

Vinnarna av en trisslott: 
Linus Larsson, Alingsås 
Gayatri Rimestad, Göteborg 
Rolf Wedin, Östersund.
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Pappaledig undrar 
över uppsägningstid

Jag är tillsvidareanställd och 
pappa ledig. Enligt mina tidiga-

re planer, och det jag har gjort upp 
med arbetsgivaren, skulle jag kom-
ma tillbaka till sommaren. Min fråga 
är vad som gäller om jag säger upp 
mig för ett nytt jobb under pappale-
digheten? Löper uppsägningstiden 
under min ledighet? Eller är jag 
skyldig att avbryta ledigheten och 
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Tommy Wreeth 
är Transports 

 förbundsordförande 

Det är sista ”ordföranden har 
ordet” för året och vi har en 
händelserik höst bakom oss. 
Vi har åstadkommit myck-
et tillsammans och jag är 

enormt stolt över det här förbundet och 
våra medlemmar. Det märks att vi är ett 
kampförbund!

Jag vill dock börja med att uppmärk-
samma det som drabbade en ordnings-
vakt i Göteborg nu i december. Vid ett 
ingripande i samband med en stöld blev 
han knivhuggen i ryggen. Tack vare sin 
skyddsväst klarade han sig från allvarliga-
re fysiska skador. 

Men detta sätter fingret på en oroande 
utveckling i samhället. En utveckling där 
ordningsvakter och väktare efterfrågas 
alltmer på platser där polisen inte mäktar 
med att skapa trygghet. Om inte våra 
ordningsvakter och väktare ges möjlighet 
att göra sitt jobb i en trygg arbetsmiljö, 
genom rätt bemanning och med stöd av 
polisen när det behövs, så är jag rädd att 
vi kommer att få se fler fall då de utsätts 
för våld i jobbet. Så kan vi inte ha det. Jag 
är oerhört glad och lättad att det gick bra 
den här gången.

SEDAN KOMMER VI till något som jag är 
tämligen bekymrad över och det är den 
pensionsöverenskommelse som sex riks-
dagspartier har lagt fram. Den innebär en 
höjning av pensionsåldern i tre steg. Detta 
bekymrar mig av flera anledningar.

Vi har ett kongressbeslut om att Trans-
port ska verka för sänkt pensionsålder. 
Jag har varit väldigt tydlig gentemot både 
regeringen och LO att vi inte kan ställa 
oss bakom den här överenskommelsen. 

Självklart är jag fullt medveten om att 
pensionsfrågan är ett växande problem 
för Sverige i och med att befolkningen 
blir allt äldre. Men jag tycker att det är 
orättvist att lägga över ansvaret på oss 
arbetare. Det finns två andra parter, 
nämligen staten och företagen, som har 
betydligt större möjlighet att hantera det-
ta än en medlem i Transport, som kanske 
har svårt att orka ett helt arbetsliv redan 
i dag, och som riskerar att få en pension 
som inte går att leva på.

Det finns positiva aspekter av förslaget 
också. En sådan är att staten ska ta ansvar 
för premiepensionen (PPM). Kanske kan 
vi då äntligen slippa se pensionspengar 

som blöder ut ur landet till, exempelvis, 
Malta. 

Sedan att staten ska arbeta med arbets-
miljöfrågor för ett hållbart arbetsliv ser 
jag som en självklarhet, och inget som det 
borde krävas sex riksdagspartier för att 
komma fram till. Lika självklart ser jag 
att trygghetssystemen ska följa med en 
eventuell höjning av pensionsåldern. Allt 
annat vore fullkomligt oacceptabelt.

En annan anledning att vara kritisk till 
pensionsuppgörelsen är att jag är rädd 
att den spelar fel krafter i händerna inför 
valet. Det återstår att se.

ETT TYDLIGT EXEMPEL på att vår kamp har 
burit frukt är att regeringen börjat lyssna 
på våra krav och också levererar konkreta 
förslag i positiv riktning för våra medlem-
mar. Under hösten har det kommit förslag 
på vinterdäck på lastbilarnas och släpens 
alla axlar, på förlängd klampning till 36 
timmar och en utredning av F-skatten. 

Man har också öppnat dörren för ett 
av våra huvudkrav inom åkerinäringen, 
nämligen gps-övervakning av lastbilar, 
vilket är oerhört glädjande att höra. Det 
måste tas krafttag mot den sociala dump-
ningen i denna 
bransch!

SNART ÄR DET 
2018 och ett nytt 
år med kamp för 
schysta villkor 
tar vid!

Orättvist att lägga över 
ansvaret på arbetarna

En annan anledning att vara 
kritisk till pensionsuppgörel-
sen är att jag är rädd att den 
 spelar fel krafter i händerna 
inför valet. Det återstår att se.

HÄR FINNS VÅRA AVDELNINGAR
Läs mer på förbundets hemsida, www.transport.se. 

Norrland/ 
Mellansverige, 
avdelning 1 (hamn).

Syd- och 
 Västsverige, 
 avdelning 2 (hamn).

Göteborg, 
avdelning 3.

Östergötland, 
avdelning 4.

Stockholm, 
avdelning 5.

Värmland, 
avdelning 6.

Södermanland, 
avdelning 7.

Örebro, 
 avdelning 9.

Gästrikland/
Norduppland, 
avdelning 11.

Malmö, 
 avdelning 12.

Helsingborg, 
avdelning 14.

Gotland, 
 avdelning 16.

Skövde-Borås, 
avdelning 17.

Hälsingland, 
avdelning 18.

Norra 
 Mälar dalen, 
 avdelning 19.

Norra  Småland, 
avdelning 20.

Halmstad, 
avdelning 25.

Norrbotten, 
avdelning 26.

Umeå, 
 avdelning 28.

 Mellersta Norr-
land,  avdelning 32.

Uppland, 
 avdelning 41.

Märsta, avdel-
ning 46 (flyg).

Sydöstra Sverige, 
avdelning 51.

Bohuslän/Dals-
land, avdelning 55

Dalarna,   
avdelning 88.

Det är arbetsplatsens 
ort som avgör vilken 
avdelning du tillhör. 
Med undantag för dig 
som är hamnarbetare 
eller jobbar inom flyg
branschen – du tillhör 
i stället någon av våra 
hamnavdelningar  
(1 och 2) eller flyg
avdelningen (46).
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AVDELNING 1 NORRLAND/
MELLANSVERIGE (HAMN)
Ett nytt år Vi önskar alla med-
lemmar en god fortsättning!
Omorganisation i avdelningen

Per-Olof Norgren, 
ombudsman/
kassör, har bytt 
jobb. Per-Olof 
har börjat jobba 
på förbundskon-

toret som central 
ombudsman. Patrik 

Östbjerg, före detta 
ordförande i 
avdelning 2, är 
avdelning 1:s nya 
ombudsman/kas-

sör. Vi önskar dem 
båda lycka till med 

sina nya tjänster.

 Åkerisektionen har sitt möte 
den 17 februari kl 11 med fika 
från 10.30. Vi kommer starta 
med ett nomineringsmöte, med 
nomineringar till ordförande, 
ledamöter till sektionsstyrel-
sen och repet. Därefter följer 
årsmötet med val av desamma.

 Miljöarbetaresektionen har 
sitt möte den 23 februari kl 
17.30.

 Väktarsektionen har sitt 
möte den 21 februari kl 18 med 
fika från 17.30.

 Petroleumsektionen har sitt 
möte den 19 februari kl 18 med 
fika från 17.30. På mötet ska 
även kommande uppsökerier 
planeras.
Seniormöte Pensionärssektio-
nen har möte den 9 januari kl 11 
på avdelningskontoret, Fjärde 
Långgatan 48, 8:e våningen. Vi 
bjuder på fika. Välkomna!

talet i Nyköping, den 23 januari 
kl 18–21. Anmälan senast den 
17 januari. Anmälan sker till av-
delningen på mejl transport.7@
transport.se eller tel 010-
480 30 07. Är du intresserad 
av att gå en Avtalspunkt i ett 
annat avtalsområde? Kontakta 
avdelningen så löser vi detta.

Avtalspunkter Den 3 februari 
kommer vi att ha en Avtals-
punkt för åkeri/miljö. Anmälan 
görs till Daniel Kourie på 010-
480 32 23 eller daniel.kourie@
transport.se. Håll utkik efter 
andra Avtalspunkter i just ditt 
avtal, eller fråga Daniel.
Här är de inplanerade Start
punktstillfällena under våren. 
Vi tänkte testa att ha kursen på 
kvällstid också.

 Den 30 januari
 Den 31 januari (kvällstid)
 Den 10 februari
 Den 17 mars
 Den 21 april
 Den 19 maj.

Kabinväskor finns att köpa på 
avdelningen. De kostar 200 
kronor styck för medlemmar.
Kom förbi och kolla, och passa 
på att ta en kaffe med oss.

nomineringsmöte, årsmöte och 
konstitueringsmöte den 18 janu-
ari kl 15 i avdelning 12:s lokaler. 
Välkomna hälsar ordföranden i 
sektion 90.

 Den 15 januari kl 17.30 har 
sektion 70 (olja bensin och 
gummiarbetare) och sektion 80 
(tidning och reklamutdelare) 
gemensamt medlemsmöte 
i avdelningens lokaler på 
Kosterögatan 5 i Malmö (buss 
32, hållplats Väderögatan). På 
dagordningen, bland annat 
nomineringar till sektionsupp-
drag. Fika serveras. Styrelsen 
träffas kl 17. Välkomna önskar 
styrelsen genom Maths Nilsson 
0721-49 33 24.

 Den 10 februari kl 10 kallar 
åkerisektionen (20) samtliga 
chaufförer i 12:ans område till 
årsmöte i avdelningens lokaler 
på Kosterögatan 5 i Malmö. 
På dagordningen bland annat 
nominering och val till sektions-
uppdrag, samt nomineringar till 
avdelningsuppdrag. Vi kommer 
även att rapportera om vad 
som händer i sektionen och, 
givetvis, om det nya avtalet. Är 
det något du undrar över eller 
vill prata om är det bara att 
komma. Vi bjuder på förtäring 
och dryck. Välkomna, önskar 
styrelsen genom Henrik Holm-
gren 0709-52 64 69.
Avdelningens personal och 
styrelse tackar alla medlemmar 
för det gångna året. Och ett 
speciellt tack till alla förtroen-
devalda för gott arbete 2017. 
Vi hoppas att 2018 blir ett 
bra år med fler medlemmar 
– framför allt många fler som 
har förtroendeuppdrag på sina 
arbetsplatser.

Material till nästa  nummer 
lämnas senast den 16 janu
ari till christina.ahlund@
transport arbetaren.se.

MEDLEM

Det här h änder på din avdelning

Sugen på stugsemester i fjällen?
AVDELNING 1 NORRLAND/MELLANSVERIGE (HAMN)
Välkommen att hyra 
avdelning 1:s stuga i 
Lofsdalen! Den har åtta 
bäddar och är fullt utrus
tad. För bokning och mer 
information, kontakta 
Lars  Jakobsson på 010
480 31 08. Hoppas du/ni 
får en trevlig vistelse!

AVDELNING 88 DALARNA
Som medlem i Transport 
har du möjlighet att hyra 
vår stuga med sju bäddar, 
bastu och vedkamin i 
Tandå dalen, Sälen. För mer 
info, besök vår hemsida, 
transport.se/avd 88. 
Intresse anmäler du på 
010480 30 88.

AVDELNING 3 GÖTEBORG
Kallelse till årssammanträde  
i representantskapet 
Repet har sitt årsmöte den 17 
mars. Vi kommer att vara på 
Scandic Crown på Polhems-
platsen 3 i Göteborg. Vi startar 
kl 9.30 och avslutar cirka 16.  
På dagordningen bland annat:

 Val av avdelningsordförande.
 Val av studieorganisatör.
 Val till avdelningsstyrelse.
 Beslut om ändringar i val och 

arbetsordning.
Kallelser till årsmöten  
i sektionerna
Samtliga sektioner kommer att 
ha sina årsmöten på avdel-
ningen, Fjärde Långgatan 48 
i Göteborg, våning åtta. På 
dagordningen står nominering 
till avdelningsordförande, 
avdelningsstyrelse samt andra 
uppdrag inom avdelning-
en. Vidare ska varje sektion 
välja sektionsordförande och 
sektionsstyrelse, i de fall då 
mandaten går ut, samt repre-
sentantskapsledamöter.

 Tidningsbudssektionen har 
sitt möte den 21 februari kl 17 
med fika från 16.30.

 Terminalarbetare och 
bemanningssektionen har 
möte den 24 februari kl 14. På 
dagordningen bland annat val 
till sektionsordförande. Efter 
mötet bjuder sektionen in till 
samkväm för att fortsätta 
diskussionerna. 

 Buss och taxisektionen har 
sitt möte den 19 februari kl 18 
med fika. På dagordningen 
bland annat: val till sektions-
ordförande och fyllnadsval till 
sekreterare.

AVDELNING 4 ÖSTERGÖTLAND
Årsmöten i sektionerna

 Sektion 1 Norrköping: Den 
7 februari kl 18 på restaurang 
IFK Norrköping. Vi har ett sed-
vanligt årsmöte med gäst samt 
bjuder på mat. Anmälan till 
sektionens ordförande Joakim 
Carlsson på 0706-32 20 67 
senast den 1 februari.

 Sektion 3 Linköping: Den 12 
februari kl 18 på avdelningen 
Generalsgatan 4 Linköping. 
Vi genomför ett årsmöte 
och bjuder på smörgåstårta. 
Anmälan till Marika Lindberg 
på 010-480 31 38 eller marika.
lindberg@transport.se senast 
den 8 februari.

 Sektion 5 Motala/Mjölby/
Ödeshög: Den 14 februari kl 18 
på ABF Motala, Kyrkogatan 
6. Vi bjuder på förtäring. Sista 
anmälningsdag den 9 februari 
till ordförande Laila Törngren 
på 0706-24 94 87.

 Sektion 6 Vimmerby: Års-
möte på Kalles Lek & Lattjo i 
Vimmerby den 10 februari kl 12. 
Passa på och ta med familjen 
och lek av er medan vi har mö-
tet! Vi bjuder på smörgåstårta. 
Anmälan till ordförande Christi-
an Andersson på 0702-96 08 19 
senast den 6 februari.

 Sektion 7 Västervik: Årsmöte 
på Lysingsbadet den 17 febru-
ari. Kl 14 börjar mötet, därefter 
blir det bad och mat. Anmälan 
till sekreterare Anneli Karlsson 
på 073-762 61 37 senast den 12 
februari.
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AVDELNING 9 ÖREBRO
Medlemmar kan låna kärra 
gratis från avdelningen! Har ni 
fler frågor gällande den så hör 
av er till avdelningen så kan vi 
svara på dem.Ni bokar kärran 
på tel 010-480 30 09.
Det kommer bli en förändring 
gällande medlemsförsäkringar! 
De frivilliga medlemsförsäk-
ringarna blir billigare för våra 
medlemmar under 2018. Två 
kronor per månad på medlems-
olycksfall. Och ännu mer på 
sjuk och efterlevande. (Mer info 
när nya infinnandet kommer.)
Ung i transport? Har du några 
frågor eller funderingar gäl-
lande ungdomsverksamheten? 
Kontakta ungdomsansvariga 
Sigrid Wahlin på sigrid.wahlin@
transport.se eller ring 010-
480 32 21.
Kom in till avdelningen och ta 
en fika eller häng på någon av 
våra ungdomsaktiviteter 2018. 
Där får ni bland annat ta del av 
information och vara med om 
roliga utmaningar. Jag ser fram 
emot att träffa er!
Sigrid Wahlin, ungdomsansvarig 
Obs! Vi höjer medlemsavgiften 
med fem kronor i månaden 
från och med den 1 januari. Det 
blir ingen höjning för pensionä-
rerna eller i den lägsta inkomst-
klassen. Har ni frågor gällande 
detta kan ni kontakta avdel-
ningen på 010-480 30 09.

AVDELNING 11  
GÄSTRIKLAND/NORDUPP
LAND
Möte Sektion 1 & 5 har års-
sammanträde den 30 januari 
kl 18. Inbjudan kommer via brev 
i januari.
Vi finns även här: www.trans-
port.se/avdelningar/nordupp-
landgastrikland/.
Vill du ha ett presentkort värt 
200 kronor? Gå in på www.
transport.se/blimedlem/, värva 
en kollega och få presentkort 
Vi på avdelning 11 önskar alla 
medlemmar god fortsättning 
på det nya arbetsåret!

AVDELNING 7 NYKÖPING
 Avtalspunkten i Transportav-

talet i Eskilstuna, den 16 januari 
kl 18–21. Anmälan senast den 10 
januari.

 Avtalspunkten i Transportav-

AVDELNING 14 HELSINGBORG
God fortsättning på nya året.
Årsmöten i sektionerna
Härmed kallas du till din sek-
tions årsmöte. Vi kallar inte per 
mejl. Anledningen är att alla 
medlemmar inte har uppdate-
rat sina mejladresser, så alla får 
inte kallelsen om vi mejlar den. 
Vid årsmötena sker val till 
funktioner i sektionerna. Samt 
nomineringar till funktioner 
inom avdelningen.

 Sektion 1: Den 18 januari kl 18. 
På avdelningens expedition i 
Helsingborg. 

 Sektion 3: Den 27 januari kl 
9, Folkets hus i Ängelholm. Fika 
från kl 8.30.

 Sektion 4: Den 17 februari kl 
10 på avdelningens expedition 
i Helsingborg. Nomineringar till 
funktioner inom avdelning 14 
sker innan årsmötet. Fika från 
kl 9.30.

 Sektion 5: Den 10 februari kl 
10 på avdelningens expedition 

AVDELNING 12 MALMÖ
Sektionsmöten

 Bevakningsbranschen har 



i Helsingborg. Fika från kl 9.30.
 Sektion 7: Den 10 februari kl 

10 i Bygdegård en i Gråmans-
torp. Fika från kl 9.30.
Vill du bli nominerad? Kom på 
mötet. Om du inte vill kvarstå 
som vald så meddela din sek-
tionsordförande/-styrelse minst 
en vecka före mötet.
I brevet som skickades ut vid 
årsskiftet informerade vi dig 
om vilken sektion du tillhör.

AVDELNING 18 HÄLSINGLAND
Startpunkten: Den 30 januari 
kl 16–20 på Transport, Kungs-
gatan 75 i Söderhamn.
Avtalspunk steg 1: 

 11 januari kl 9–12 på Trans-
port, Kungsgatan 75 i Söder-
hamn.

 26 januari kl 9–12 på Gam-
melbansvägen 6 i Hudiksvall.
Frukostföreläsning om organi
satoriskt & social arbetsmiljö: 

 Den 9 februari kl 8–9 på 
Gammelbansvägen 6 i Hudiks-
vall. Fika från 7.30. Anmälan 
senast den 15 januari till 
Christina, 010-480 33 40, eller 
Johnny, 010-480 33 41.

 Den 30 januari kl 8–9 på 
Transport, Kungsgatan 75 i 
Söderhamn. Fika från 7.30. An-
mälan senast den 22 januari till 
Christina, 010-480 33 40, eller 
Johnny, 010-480 33 41.
Under några fredagar fram-
över kommer vi att finnas på 
plats på följande orter för att 
kunna vara våra medlemmar 
behjälpliga:

 12 januari kl 9–16 på ABF, 
Nygatan 8 i Bollnäs.

 19 januari kl 9–16 på ABF, Söd-
ra Järnvägsgatan 42A i Ljusdal.

 26 januari kl 9–16 på ABF, 
Västergatan 16E i Edsbyn.

 2 februari kl 9–16 på ABF, 
Gammelbansvägen 6 i Hudiks-
vall .

 9 februari kl 9–16 på ABF, 
Nygatan 8 i Bollnäs.
Vi önskar alla våra medlemmar 
ett riktigt gott nytt år!

S-förening i Västerås kommun. 
För dig som är intresserad 
så sker mötet den 17 januari 
i avdelningen lokaler, start 
18.30. Mer information kommer 
att finnas på vår hemsida och 
på vår facebooksida, hälsar 
Joakim Borg.

hus), Esplanaden 29, Sundsvall: 
Den 16 januari kl 9.30–15.30, 
med möjlighet till fika från 9.

 OSD, Krondikesvägen 93, 
Östersund: Den 18 januari kl 
9.30–15.30, med möjlighet till 
fika från 9. 
Det blir en dag med arbetsmiljö 
som tema. Antalet deltagare 
är maximerat till 100 personer. 
Din anmälan är bindande. 
Det är viktigt att du anger 
din arbetsplats, för vi samlas i 
smågrupper på eftermiddagen. 
Det kostar inget att delta och 
vi bjuder på förmiddags- och 
eftermiddagsfika. Anmäl dig 
till seminariet på Arbetsmiljö-
verkets hemsida (www.av.se, 
Kalendarium, webbplats öpp-
nas i nytt fönster) senast den 
5 januari. Om du har frågor, 
mejla anita.hornberg@av.se 
eller ring 010-730 94 58.
Årsmöten i sektionerna:

 Åkeri/Terminal/Miljö i Sunds-
vall/Timrå: Den 28 januari kl 15 
på Bultgatan 20A.

 Strömsund: Den 8 februari kl 
18 på Folkets Hus

 Sveg: Den 11 februari kl 18 på 
Grips Åkeri

 Järpen: Den 13 februari kl 
18.30 på Tossögården
Håll utkik på hemsidan för 
datum för övriga sektioners 
årsmöten: www.transport.se/
avdelningar/mellersta-norr-
land/sektioner-i-avdelning-32/.

att arbets givare, inkomst och 
kontaktuppgifter stämmer. 
Eller ringa 010-480 30 51 och 
prata med mig, Cecilia Gunn-
vall, verksamhetsassistent och 
avdelningssekreterare.
Sektionernas årsmöten
Under samtliga möten hålls 
val till sektionsuppdrag och 
nomineringar till avdelnings-
uppdrag.

 Sektion 1: Den 17 februari 
kl 17 på avdelningskontoret, 
Bryggerigatan 7 i Kristianstad. 
Efter mötet bjuder vi på mat 
på Biljardkompaniet och det 
finns även biljardbord bokade. 
Varmt välkomna, önskar ordfö-
rande Helena Blomstrand.

 Sektion 2 håller sitt årsmöte 
den 11 februari kl 11 på ABF, 
Kungsgatan 2 i Ronneby. Vi 
bjuder på fika och ser fram 
emot ett möte med många 
deltagare.

 Sektion 3 har årsmöte den 
4 februari kl 13 i Folkets hus, 
Olofsgatan 17 i Åseda. Vi bjuder 
på mat efter mötet. Varmt 
välkomna önskar kommittén i 
sektion 3.

 Sektion 4 har årsmöte den 25 
februari kl 13 i ABF:s lokaler på 
Kvarnholmen i Kalmar. Vi bju-
der på mat efter mötet. Varmt 
välkomna önskar Stefan och 
Björn tillsammans med övriga 
styrelsen i sektion 4.
Aktuellt i sektionerna
Sektion 1:

 Sektionen anordnar en 
branschträff för taxi den 20 
januari kl 10 på avdelnings-
kontoret, Bryggerigatan 7 i 
Kristianstad. Ombudsman Ben-
ny Lundgren deltar på träffen. 
Kom och tyck till om branschen 
och träffa kollegor. Vi bjuder 
på fika. Både medlemmar och 
icke medlemmar är välkomna. 
Anmälan senast 15 januari till 
transport.51@transport.se eller 
010-480 30 51.
Sektion 2:

 Den 29 april, 8 september 
och 4 november kommer vi att 
ha årets medlemsmöten. 

 Vi kommer även att synas på 
vissa samhällsevenemang och 
arbetsplatser under året. Mer 
information om detta kommer 
på hemsidan.

 Vi kör en ny Startpunkt den 
14 april! Är du intresserad av att 
lära dig vad facket är? Glöm 
inte att anmäla dig. Senast en 
månad innan måste vi ha in din 
anmälan! Ring 010-480 30 51 
eller mejla transport.51@trans-
port.se. Kom själv, skicka en 
kompis, eller ännu bättre: kom 
båda två! Med vänlig hälsning 
styrelsen i sektion 2.
Sektion 3:

 Tillsammans med Kommunal 
och IF Metall anordnar vi ett 
tvärfackligt informationsmöte 
den 29 januari kl 17–20 på ABF, 
Skolgatan 18 i Älmhult. Vad är 
facket? Vilket fack ska man 
tillhöra? Varför är det viktigt 
att tillhöra rätt fack? Hur byter 
man fack? Vi bjuder på lättare 
förtäring. Medlemmar som icke 
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AVDELNING 16 GOTLAND
Telefonsamtal Vi kommer un-
der våren (och hösten) att ringa 
till alla medlemmar. Framför 
allt för att prata om valet och 
diskutera vår syn på politiken 
men också ge er medlemmar 
en chans att få ge er syn på 
politiken. Samtidigt kommer vi 
att passa på att uppdatera era 
kontaktuppgifter i vårt system.
Försäkringar Är/har du varit 
sjukskriven, föräldraledig 
eller arbetslös? Då kan du ha 
pengar att hämta från dina 
försäkringar du har genom 
medlemskapet eller kollektiv-
avtalet. Kontakta avdelningens 
RSO Thomas så kan han hjälpa 
dig. thomas.gahnstrom@trans-
port.se eller 010-480 33 31.

AVDELNING 17 SKÖVDEBORÅS
Sektionsmöten

 Sektion Östra Skaraborg 
hälsar alla medlemmar varmt 
välkomna till årsmöte, den 10 
januari kl 18.30 i Transports 
avdelningslokal på Skånings-
torpsvägen i  Skövde. Även 
medlemmar från södra och 
norra Skaraborg är välkomna. 
På dagordningen bland annat 
info inför uppsökeriet vecka 17, 
och val av representantskaps-
ledamöter, sektionsordförande 
och övrig sektionsstyrelse. 
Vi bjuder på fika. Välkomna, 
hälsar sektionsstyrelsen genom 
ordförande Dick Mattsson.

 Sektion Södra Älvsborg häl-
sar alla medlemmar välkomna 
till årsmöte den 16 januari kl 18 
i Arbetar rörelsens hus i Borås. 
Fika serveras från kl 17.30. På 
dagordningen bland annat val 
av representantskapsleda möter 
och sektionsstyrelse. Vi bjuder 
på fika. Välkomna, hälsar sek-
tionsstyrelsen genom ordföran-
de Christer Gustavsson.
Årets första Startpunkter: 

 Den 6 februari kl 8–16 på 
Transport i Borås.

 Den 8 februari kl 8–16 på 
Transport i Skövde.
Då hålls en utbildningsdag/in-
troduktion för alla som vill veta 
vad en fackförening är och hur 
Transport fungerar. Både med-
lemmar och ni som ännu inte är 
medlemmar är välkomna. Den 
här utbildningen borde alla 
delta i! 
Välkommen med din anmä-
lan till studie organisatör Ulf 
Stigsson på mejl ulf.stigsson@
transport.se eller tel 010-
480 36 41.

AVDELNING 19  
NORRA MÄLARDALEN
God fortsättning på 2018! Jul- 
och nyår har passerat, och nu 
har valåret 2018 dragit i gång. 
Vi vill passa på att tala om att 
Joakim Borg har utsetts till val-
ledare för avdelningen. Har du 
funderingar gällande politiska 
frågor eller vill vara med och 
hjälpa till i valarbete är det 
honom du ska tala med. Nu är 
det viktigare än någonsin att 
vi är med och lyfter fram våra 
frågor i valdebatten! 
Vi vill också informera om att 
avdelningens styrelse för när-
varande beslutat att inte höja 
medlemsavgifterna för 2018.
Kalendarium:

 31 januari–1 februari: Val-
upp takt tillsammans med 
förbundet.

 17 januari: Möte, uppstart 
S-förening, i  avdelningens 
lokaler, start 18.30.

 1 februari: Vu sammanträder.
Valledaren informerar Politiken 
blir mer och mer viktig och 
påverkar vår vardag. Vi ser 
ett stort behov av att kunna 
påverka! Då flera av våra 
medlemmar visat intresse för 
politiken (och dessutom valt att 
bli medlemmar i Socialdemo-
kraterna), så bjuder vi in till ett 
möte för uppstart av vår egen 

AVDELNING 20 NORRA 
SMÅLAND
2018 är här! Och som vanligt är 
det nytt år och nya möjligheter. 

 Vid avdelningens senaste 
representantskapssamman-
träde valdes Tomas Karlsson 
till avdelningens RSO fram till 
2020. Vi vill välkomna Tomas i 
hans nya roll i avdelningen.

 Under slutet av januari och i 
februari månad kommer våra 
sektioner att ha sina årsmö-
ten. Dessa datum kommer att 
läggas ut på vår hemsida fram-
över, när datumen är klara. 
Avslutningsvis tillönskas alla 
medlemmar god fortsättning 
på det nya året. Med kamrat-
liga hälsningar, Lenny Ödegår-
den, avdelningsordförande.

AVDELNING 26 NORRBOTTEN
Ett nytt år står för dörren med 
nya utmaningar. Från mitten av 
januari kommer vår studieorga-
nisatör att vara tillgänglig en 
dag i veckan. Ta gärna kontakt 
med avdelningen om ni vill 
träffa henne. Hon kan berätta 
allt om studier om det är något 
du undrar över. 
Avdelningen önskar alla en god 
fortsättning på det nya året!

AVDELNING 28 I NORR
Aktuellt i avdelningen

 Fredagen den 26 januari kl 
7.30–9.30 kör vi årets första 
frukostträff på avdelningskon-
toret. För mer information och 
tider, besök avdelning 28 på 
Transports hemsida. 

 Vill du hjälpa Sossarna mot 
ett framgångsrikt valår 2018? 
Kontakta mikael.danielsson@
transport.se för att få veta mer. 

 Är du intresserad av att gå 
en utbildning? Kontakta mat-
tias.koch@transport.se eller 
010-480 34 36. 

 Vill du att vi ska komma och 
hälsa på på din arbetsplats, 
eller har du någon bra idé på 
aktivitet som du tycker att vi 
ska genomföra? Hör av dig till 
sandra.jakobsson@transport.se 
eller 010-480 34 35.

AVDELNING 32  
MELLERSTA NORRLAND
Vi önskar alla våra medlemmar 
en god fortsättning på det nya 
året. 
Du som är skyddsombud/
arbetsplatsombud i Västernorr-
land hälsas välkommen till 2018 
års arbetsmiljöseminarium på 
följande platser.

 Quality (före detta Folkets 

AVDELNING 46 FLYG (MÄRSTA)
Kamrater! Vi går nu in i 2018, 
som blir ett spännande år på 
många sätt.
I vår avdelning kommer vi ha 
en satsning på studier under 
året. Vi vill stärka kunskapen 
bland våra medlemmar för 
ökad facklig kraft på våra 
arbetsplatser. Ta gärna kontakt 
med avdelningen om mer info 
runt detta.
Vi har även ett val 2018. Till-
sammans med er vill vi jobba 
hårt för en regering som är bra 
för oss arbetare. Under våren 
kommer vi starta upp vårt 
valarbete. Syns och hörs!

Transports flygavdelning

AVDELNING 51  
SYDÖSTRA SVERIGE
Vi vill börja med att önska er 
alla en god fortsättning. Hopp-
as att ni har haft en trevlig jul 
och nyår och känner er ladda-
de inför ett nytt händelserikt 
år! Vår hemsida uppdateras 
regelbundet. Glöm inte att gå 
in där och se vad som händer i 
sektionerna och avdelningen.
Under våren anordnas ett antal 
Startpunkter. Kursen är både 
till för dig som är ny medlem 
och dig som har varit medlem 
länge. 
Gå in på hemsidan och läs mer 
om när kurserna hålls och hur 
ni anmäler er. Jag vill även 
rekommendera alla att gå in 
på ”Mina sidor” och kontrollera 
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medlemmar är välkomna.
Sektion 4:

 Tillsammans med ombuds-
man Mikael Hussner kommer 
vi att anordna ”Avtalspunkter” 
för medlemmar inom bevak-
nings- och säkerhetsföretagen 
i februari. Förmodligen i eller 
runt trakterna av Oskarshamn, 
eftersom vi satsar på att nå de 
som jobbar på OKG. Vi bjuder 
på lättare förtäring och ett par 
intressanta timmar. Håll utkik 
på hemsidan och nästa num-
mer av tidningen för närmare 
information.

AVDELNING 55  
BOHUSLÄN/DALSLAND
MEdlemsmöten i sektionerna

 Tidningsbudssektionen har 
möte den 23 januari kl 17.

 Bevakningssektionen har 
möte den 24 januari kl 15.

 Åkeri, miljö, bensin, gummi 
och taxi/buss-sektionerna har 
möte den 27 januari kl 10.
På dagordningen i samtliga 
sektioner: Nominering till 
avdelningsuppdrag och val till 
sektionsuppdrag. 
Alla möten hålls på avdelnings-
expeditionen, Kurödsvägen 9 
i Uddevalla, och avdelningen 
bjuder på fika. Välkomna
Studier Hör av dig till Studieor-
ganisatör Alexander Hutter på 
010-480 360 22 eller alexan-
der.hutter@transport.se.

 Startpunkten: Grundutbild-
ning som hålls den 6 februari  
kl 17– 21 (cirka). En kurs även för 
icke medlemmar.

 Avtalspunkten: Grundut-
bildning på 4–8 timmar i ditt 
kollektivavtal. Hör av dig om 
du är intresserad (endast för 
medlemmar).

AVDELNING 88 DALARNA
 Sektion 4 har årsmöte lörda-

gen den 20 januari kl 13.00 på 
avdelningen i Borlänge.

 Sektion 5 har årsmöte tisda-
gen den 16 januari kl 18.00 på 
Fackföreningens hus i Avesta.

 Sektion 6 har årsmöte tisda-
gen den 23 januari kl 18.00 på 
ABF i Rättvik.

 Sektion 7 har årsmöte sön-
dagen den 21 januari kl 18.00 i 
Folkets hus i Malung. 
Studier Hör av dig till studieor-
ganisatör Victoria Eriksson om 
du vill gå en facklig utbildning. 
Ring 010-480 36 35 eller mejla 
victoria.eriksson@transport.se.
Arbetsplatsträff Vill du att 
vi ska komma till din arbets-
plats och hälsa på? Kontakta 
ordförande Kent Christensen 
på 010-480 36 34 eller kent.
christensen@transport.se.

TIO MINUTERS tunnelbane-
resa från Stockholms city 
hittar du Transports största 
avdelning. Ombudsmän, 
regionala skyddsombud 
och de andra i avdelning 5 
har sin bas några trappor 
upp i Solna Folkets hus. 
Men just den här morgo-
nen är ordförande Charn 
Ispa på möte i LO-borgen 
och flera ombudsmän 
på sopgubbs-rättegång i 
Arbetsdomstolen. 

Pia Edvall, ombudsman 
och kassör, berättar om 
Femmans fokusområden 
under våren:

– Medlemsrekrytering! Vi 
måste rekrytera för att stå 
på en stabilare fot. Vi har 
utvecklat en uppsökeri-
grupp som ska gå ut i sina 
egna branscher.

– Förtroendevalda i de 
olika sektionerna ska få 
stöd och hjälp att komma 
ut på golvet, fyller Tommy 
 Wrede i. Styrelsen och av-
delningen hjälper dem med 
tips om hur man kommer 
i gång, var och när det är 
bäst att träffa folk på en 
arbetsplats och vad de ska 

ta med sig för material.
Och efter rekrytering 

kommer utbildning, både 
för nya medlemmar och för 
dem som tar på sig förtro-
endeuppdrag.

DET TREDJE OMRÅDET som 
Pia Edvall nämner inför 
valåret 2018 är politik:

– Där ligger vårt fokus 
på de fackliga frågorna och 
hur de ska komma fram i 
politiken.

– Och det skulle under-
lättas om vi får fler med-
lemmar som också är 
  pol it iskt aktiva ute i kom-

mun erna, säger Tommy 
Wrede.

– Ja, vi kan bli mycket 
bättre på att påverka inför 
upphandlingar, fortsätter 
ombudsman Bo Nilsson. En 
stor del av våra medlem-
mar jobbar i verksamhet 
som upphandlas, bevak-
ning, taxi, renhållning …

SJÄLV SER HAN resultatet av 
sommarens konflikt inom 
renhållningen som en 
katastrof.

– Sopgubbarna höll ihop 
och fick upp sina villkor, 
säger Bo Nilsson. De hade 
starka förtroendevalda 
som visade att modellen 
fungerade, men nu har hela 

kåren raderats ut.
– Ja, det är en utmaning 

för oss att bygga upp den 
sektionen igen, säger Pia 
Edvall.

EN ANNAN UTMANING är att 
folk byter jobb ofta på en 
het arbetsmarknad. Det 
betyder nya anställda att 
rekrytera till facket, nya för-
troendevalda att utbilda, nya 
chefer att förhandla med. 

Lägg till detta nya 
branscher, ny teknik, ny 
ekonomi och nya anställ-
ningsförhållanden som 
växer fram i storstaden, för 
att sedan sprida sig vidare 
över landet. På Femman är 
företag som inte anställer 
– utan anlitar F-skattare – 
något som måste hanteras.

– Spelplanen blir en helt 
annan när arbetsgivarna 
avvecklar sig själva, konsta-
terar Tommy Wrede.

Rekrytering. Utbildning. Politik. Transports 
 avdelning 5 fokuserar inför året som kommer. 

Femman fokuserar på att bli fler

Ett foto i flykten, direkt efter Femmans veckomöte: Kim Råneby, regionalt skyddsombud (RSO), Carolina Nolasco,  studieorganisatör, 
Bo Nilsson, ombudsman, Lars Karlsson, ombudsman, Magnus Kinnunen, RSO, Pia Edvall, ombudsman och kassör, Tommy Wrede, 
sekreterare och organisatör, Olivera Pobra, vikarierande RSO, och Mikael Rolf, RSO.

Dagens ord i Femmans egen adventskalender, den 15 december.

Månadens avdelning

FAKTA OM AVDELNING 5
Område: Storstockholm, från 
Upplands Väsby till Nynäs
hamn.
Avdelningsexpedition: Solna.
Antal medlemmar: Cirka 
7 600.
Sektioner: Sju yrkessektioner.
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SENIORSEKTION 88
… önskar alla medlemmar i 
sektionen, liksom personalen 
på expeditionen, ett gott 
nytt år.  Styrelsen
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Varför är du så glad? Inte den vanlig
aste startfrågan i en intervju, men 
självklar när det handlar om Sabina 
JoslinKarlqvist. Lastbilschaufför, 
hälsocoach och den som dansar varje 
morgon när hon gör frukost. 

En jättekonstig fråga, tycker hon, men 
svarar ändå snabbt: 

– För att jag är hög på livet! Jag ser 
varje dag som en ny chans, och jag startar 
dagarna med den bästa låten. Sen blir jag 
glad av att dansa.

Frukostdansen kör hon live på sin öpp-
na Facebook ungefär en gång i veckan, 
gärna måndagsmorgnar. Idén är att andra 
också ska bli glada. Ett annat trick från 
Sabina Joslin-Karlqvist är att varje dag 
skriva upp vad man är tacksam för. Det 
kan handla om smått – ”huset är redan 
städat” – till stort – ”min familj och mina 
vänner”.

Nära till skratt, men med allvar i sitt 
engagemang. Hälsocoachandet är en 
följd av hennes och makens första seriösa 
försök att göra något åt övervikt, stillasit-
tande bakom ratten och många snabb-
matsstopp. I hennes fall blev det akut när 
hon i mars 2015 skadade ett knä och blev 
sjukskriven.

– Vi blev rekommenderade kyckling 
och ris-dieten … Men det blev så tråkigt, 

vi klarade det i två veckor.
Sedan började Sabina Joslin-Karlqvist 

räkna grammen socker i det hon åt. Det 
ena gav det andra och så startade hon 
företag, anslöt sig till en kedja som säljer 
konceptet coachning och näringsproduk-
ter i 90-dagarsperioder. I dag har hon 
uppåt 50 adepter som hon peppar med 
kostschema, träningsschema, recept, tips 
och varje vecka en personlig utmaning.

– Det är de själva som gör jobbet, jag ger 
dem verktygen, svarar på frågor och är 
med utifrån deras eget mål. Drömkrop-
pen är inte det viktigaste, utan det hand-
lar om att må bra på insidan, säger hon.

Sabina Joslin-Karlqvist gillar jobbet 
som lastbilschaufför. Drömmen är ändå 
att kunna leva på coachandet. 

– Men jag skulle nog vilja köra lite extra 
ibland.

Så hämtar hon morgonens tredje kopp 
kaffe.

– Jaa, jag behöver minska på koffeinet … 
och samtidigt ser vi till att släppa på reg-
lerna en dag i veckan. Söndagarna är min 
och Jeffreys unnardag.

Den senaste söndagen betydde det 
smågodis: rödsvarta dödskallar och 
syrliga små colaflaskor i rosa och blått. De 
tömde inte påsen.

Lena Blomquist

Sabina är proffs på att peppa
Månadens medlem

Mixa frukt och chokladdryck för 
Sabina JoslinKarlqvists bästa 
frukostsmoothie.

SABINA 
JOSLIN 
KARLQVIST 
Ålder: 23.
Familj: Mannen 
Jeffrey, kollega på 
Scania.
Jobb: Lastbilschauf
för på Scania trans
portlaboratorium.
Bor: I villa på 
landet mellan Åkers 
Styckebruk och 
Strängnäs.
Bästa frukosten: 
En smoothie med 
fryst banan, fryst 
mango, en soja
chokladdryck och 
en näringspåse med 
extra protein.
Enklaste tipset: 
Skiva bananer och 
frys in skivorna.

FO
TO

: 
LE

N
A

 B
LO

M
Q

U
IS

T

Kort om 
Transport
Transportarbetaren  
är  Svenska Transport 
arbetareförbundets 
(Transport) med
lemstidning. För
bundet har omkring 
59 000  medlemmar 
och är ett av 14  
LO förbund.

Om du vill  komma 
i kontakt med 
Transport, ring 
 010  480 30 00. 
Växelns öppettider 
är 8.00–18.00 
måndag–fredag. 
Utom dag före helg
dag, då den stänger 
klockan 12.00.

Under maj är växeln 
öppen 8.00–18.00 
måndag–torsdag 
och 8.00–15.00 
fredagar.
Juni–augusti är 
 öppettiderna 
8.00–16.40 mån
dag–torsdag och 
8.00–15.00 fre
dagar. Lunchstängt 
11.30–12.30.
Transport har 25 
 avdelningar, spridda 
över landet.  
Avdelning 1 och 
2 är rena stuveri
avdelningar 
som organiserar 
 hamnarbetare. 
Avdelning 46 är 
på samma sätt 
en  rikstäckande 
 avdelning för per
sonal inom flyget.

Kort om 
akassan
Transports 
 arbets löshetskassa 
delar lokaler 
med förbundet i 
 Stockholm. Akassan 
når du på telefon  
077140 30 01.   
Telefontid:  Var dagar 
9.00–11.00. Plus 
13.00–14.00 
 måndag–torsdag.

Du hittar fler 
kontaktuppgifter 
och mer informa
tion om förbundet 
och  akassan 
på hem sidorna 
transport.se och 
 transportsakassa.se

MEDLEM
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Alltså. På tal om #metoo 
och #banaväg (som jag 
i skrivande stund inte 
vet vart det landar) 

och alla andra fant-
astiska hashtags och upprop mot 
sexuella trakasserier och övergrepp: 
Hör jag någon mer yppa orden 
”äsch, jag tar det inte på allvar” eller 
”jag kan stå upp för mig själv” – då 
kommer jag kräkas. 

Kaskadkräkas. 
För liksom, vem bryr sig? Om 

hur tuff just du är. Det finns bara en 
relevans i de meningarna, och det 
är att du just har erkänt att sexu-
ella trakasserier faktiskt, surpice 
suprice, förekommer även här i 
transportbranschen. 

OCH ÄVEN OM just du kan ta det så 
finns det de som inte kan det. Eller 
som bara tycker att sexism, sexuella 
övergrepp och våldtäkt är fel och 
vidrigt. ”Ja, men det hör ju till den 
hjärtliga och hårda jargongen, jag 
gillar det.” 

Men alltså, är det så att vi inte 
klarar av att ha en rolig och skön 
jargong på arbetet utan sexism (och 
rasism) i vår bransch, då börjar man 
ju undra hur socialt ointelligenta vi 
är egentligen. Då kanske det bör in-
föras en sjätte delkurs för att få YKB, 
som innehåller allmänt folkvett och 
lite bildning i den sociala biten. 

Men okej, jag ska inte bara kasta 

skit. Jag blir bara så besviken. 
Så matt. Jag fattar att uppropen 
möter motstånd, hade det varit en 
självklarhet hade ju inte uppropen 
behövts.

MEN ÄNDÅ. Vi har en chans här. Just 
nu skrivs historia, det här så otroligt 
stort att vi nog inte ens inser vidden 
av det än. Varför är vi inte med i vår 
bransch? Varför nappar vi inte på 
betet? Har vi skrämts till tystnad? 
Är det så, att vi så länge blivit in-
talade att vi måste klara av att vara 
med på grabbarnas villkor att vi inte 
vågar säga ifrån? Eller är vi rädda 
för att (Gud förbjude!) bli kallade 
för politiskt korrekta? 

DET PRATAS OM en tystnadskultur, 
och en väldigt klok kvinna sa att en 
tystnadskultur inte kan övervinnas 
genom tystnad. 

Så: #metoo. Jag också. För jo, 
jag har blivit utsatt på jobbet. Och 
vet ni vad? Det har inte ett jävla 
dugg med mig att göra. Vänd all er 
frustration och ilska mot dem som 
är skyldiga, mot dem som faktiskt 
är bovarna i dramat här. I stället 
för att lägga skulden i knät på den 
som råkat ut för ett äckel, som tar 
sig rättigheten att kränka en annan 
människa. Ingen har rätt att göra 
det. Ingen. 

”Men lite skit måste man tåla.” 
Öh, nej? Det står nog inte i ett enda 

kollektivavtal eller i någon arbets-
plats värdegrund att man ska accep-
tera andra människors händer på 
sin kropp. Eller att man ska behöva 
stå ut med olämpliga kommentarer. 
Eller ännu värre saker. 

Och vill man ha en ”tuff” jargong 
eller slänga käft så gör det då. Men 
ge fan i sexismen (och rasismen). 
För det hör inte hemma i dagens 
samhälle, inte ens i vår bransch, hur 
60-talsromantisk den än må vara. 

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS, i mångt och 
mycket till det bättre. Ska vi ha 
en chans att hänga med, att locka 
arbetskraft, är det dags att vi slutar 
stå och stampa i föråldrade före-
ställningar och ideologier. Som 
tusentals kvinnor sagt före mig: Jag 
kommer inte vara tyst längre. 

Det räcker nu, även i transport-
branschen. 

 Läs också: ”Nu räcker det!” Nio 
kvinnor som är aktiva i Transport de-
batterar på transportarbetaren.se

Ha gärna tuff jargong, men 
ge fan i sexism och rasism

Delta i debatten! 
genom att mejla ditt  debattinlägg till 
redaktionen@transportarbetaren.se. 
Skicka med ditt namn, befattning och 
en bild på dig själv.

BEATRICE  
FÄRDIGS
lastbilschaufför 
och skribent 
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” Men lite skit måste man 
tåla. Öh, nej? Det står 
nog inte i ett enda kol
lektivavtal eller i någon 
arbets plats värdegrund 
att man ska acceptera 
andra människors händer 
på sin kropp.” 



40. TRANSPORTARBETAREN  1.2018

… sopgubbe i Falun, som för fyra 
år sedan sadlade om till skol
informatör. Nu är han nominer
ad till årets opinionsbildare inom 
återvinning.
”Putte”, vad har du gjort för att 
förtjäna en sådan utmärkelse?

– Jag träffar ungefär 6 000 barn 
och ungdomar varje år och lär dem 
om återvinning, återbruk, toaletter 
och sopor. Men jag har en bakgrund 
som skådespelare och gör teater 
av det.

– I Sopakuten är jag en sopgubbe 
som åker ut i skogen och hjälper djur 
som skadat sig på glas och annat 
skrot. Barnen hjälper till när jag ska 
plocka upp skräpet. I Avloppsresa 
följer vi bajsets väg från toaletten… 
Och för gymnasieelever har jag gjort 
en monolog om kemikalier. 
Hur reagerar din unga publik?

– De brukar ha hunnit ut på 
skolgården och börjat plocka skräp 
innan jag packat ihop mina grejer. 
Sedan ger de grejerna till mig. 
Ibland träffar jag på föräldrar som 
säger att jag har skapat en soppolis 
som har tagit över i deras hem. 
Dina mednominerade kommer från 
kända organisationer: Fossilfritt 
Sverige, Naturskyddsföreningen 
och Håll Sverige rent. Hur står sig 
du och Falu Energi & Vatten i den 
konkurrensen?

– Bra, tycker jag. Vi är kanske inte 
lika rikstäckande, men det kommer 
i alla fall skolinformatörer från hela 
landet och vill höra hur jag jobbar. 
Sedan är Falun en av de kommuner 
där sopsortering och återvinning 
växer snabbast. 
Vad är viktigast för dig själv när det 
handlar om återvinning? !

– Att vi stannar upp lite! Det är 
inte hållbart att leva som vi gör. 
Världshälsoorganisationen har 
räknat ut att det behövs 4,2 jordklot 
om alla skulle konsumera lika myck-
et som vi gör i Sverige. 

 LENA BLOMQUIST

I december stod närmare 50 sopgub
bar inför skranket i Arbetsdomstolen. 
De krävs på ett rekordstort skade
stånd, 5 000 kronor per person, 
efter sommarens uppmärksammade 

konflikt.
Bortåt 20 personer hördes i rätten. Det 

var ord mot ord när parterna vittnade. 
Transport och sopgubbarna hävdar att 
det över huvud taget inte var fråga om en 
olovlig strejk, eftersom miljöarbetarna 
först blivit avskedade av Reno Norden. 
Den uppgiften tillbakavisades bestämt av 
arbetsgivarsidan.

MYCKET AV DISKUSSIONERNA kom att 
handla om nyckelinventeringen. Om det 
är en arbetsuppgift som sopgubbarna var 
skyldiga att utföra eller inte.

Det som aldrig kom fram i domstol
en var varför Stockholms sopgubbar så 
starkt är emot att utföra eller medverka i 
en nyckelinventering.

DET HANDLAR I grunden om ett sjukt upp
handlingssystem. Ett sätt för kommuner
na att leka marknad.

Var femte år, i snitt, står landets miljö
arbetare som hämtar hushållsavfall utan 
jobb. Då löper det upphandlade kontrak
tet ut och sopgubbarna sägs upp. I bästa 
fall kan de söka om samma jobb hos den 
nya entreprenören. Förutsatt att de inte är 
för gamla, slitna eller har drivit arbets
miljöfrågor förstås. Den nya arbetsgivaren 
är ju fri att välja och vraka. Krav på över
tagande av personal ställs i princip aldrig 
vid kommunala upphandlingar.

Miljöarbetarnas hela anställnings
trygghet ligger i kunskapen. Den unika 
kännedomen om tusentals soprum och 
nycklarna som passar i låsen. I Stockholm 
är det sopgubbarna själva som lägger upp 
sina rutter. Som avgör i vilken ordning 

traktens gator ska tas för att minimera 
trafikstörningar och kontroverser med 
sura bilister. 

Stockholm stads mål i somras var att 
tvinga av sopgubbarna kunskapen. Att 
dokumentera den så att arbetarna lättare 
kan bytas ut. Mot nya som är beredda att 
jobba för lägre löner.

VILKA ANDRA YRKESGRUPPER skulle ac
ceptera att bli sparkade vart femte år, och 
månaderna innan uppsägningen verk
ställs påtvingas en kontrollant som i detalj 
dokumenterar arbetssätt och yrkesknep?

Skulle poliser gå med på det? Läkare? 
Lastbilschaufförer?

Det vore förstås kanonbra med en vi
deokamera som kontinuerligt filmar alla 
tjänstemän på det kommunala bolaget 
Stockholm Vatten, som upphandlar sop
hämtningen. Risken finns ju att tjänste
männen slutar och tar med sig värdefulla 
erfarenheter.

Fast det är klart: Tjänstemännen blir 
inte uppsagda var femte år. De ingår inte 
spelet om jobben.

 

Det som aldrig 
kom fram i AD

PATRIK  
JOHANSSON

Från baksätet

Jan Lindkvist är chefredaktör 
på  Transportarbetaren.

Toppen & botten
 Att SVT på nytt sänt dokumentären Dox: 

Human. Makalös bildjournalistik och berät-
telser som framkallar tårar.

 Jämt lopp mellan Nordkoreas clown 
och USA:s. För några år sedan kändes ett 
kärnvapenkrig avlägset. Men nu?

Hallå där!

Vilka andra 
yrkesgrupper 
skulle accep-
tera att bli 
sparkade vart 
femte år, och 
månaderna 
innan upp-
sägningen 
verkställs 
påtvingas en 
kontrollant 
som i detalj 
dokumenterar 
arbetssätt och 
yrkesknep?

POSTTIDNING B
Transportarbetaren
Box 714, 101 33 Stockholm
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