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VÄLKOMMEN

Sjuk…

Anmäl på www.afaforsakring.se

Sjuk…
Sjuk…

Har du varit sjuk mer än 14 dagar? 
Då kan du ha extra pengar att hämta!

Visste du att du kan få en dagsersätt-
ning, utöver sjukpenningen från för-
säkringskassan, när du är sjuk länge? 
Om inte är du i gott sällskap, många 
missar dessa extra pengar. Det krävs 

nämligen att du själv anmäler för att 
ersättningen ska betalas ut.

Som privat eller kooperativt anställda 
arbetare med kollektivavtal har du rätt 
till ersättning från dag 15. Är du sjuk i 
flera perioder får du räkna ihop dessa 
sjukdomsperioder om det inte går mer 
än fem dagar mellan dem.

Har du varit sjuk, kanske för flera år 
sedan, och missat att anmäla? Ingen 
fara, det går bra att göra det i efterhand!

Anmäl via lo.se eller direkt till AFA 
Försäkring. Och krya på dig!
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Den 7 april 2017 skakades Stockholm, Sverige och  
delar av världen av dådet på Drottninggatan. Man-
nen som styrde in en lastbil i folkmassan har erkänt 
sig skyldig till en terrorattack, och placerat attentatet 
på samma lista som de i Nice och Berlin.

Att arbeta när det otänkbara (eller tänkbara, som man ändå 
har förträngt från sitt medvetande) händer knuffar den egna 
reaktionen framåt i tiden.  

Jobbet måste göras. 

KÄNSLORNA OCH SKRÄCKEN, den egna otillräckligheten, insikten 
om hur världen påverkas hinner i fatt en så småningom, hemma 
i soffan. Så ser min erfarenhet ut efter intensivt arbete på nyhets-
redaktioner under Estoniakatastrofen, 11 september-attentaten 
och sammandrabbningarna under EU-toppmötet i Göteborg.

Inga jämförelser i övrigt. 
Som journalist är uppdraget att ta reda på fakta, fakta, fakta – 

och se till att läsare eller lyssnare kan ta till sig det som är sant 
och relevant. Ordningsvakter, väktare, poliser, vårdare, sjuk- 
sköterskor och läkare har däremot sitt fokus på att rädda liv. 
Eller förhindra fortsatt dödande i en situation som terrordådet  
i Stockholm city.

På sidan 16 möter du några av dem som agerade som yrkes- 
människor under och efter dådet. Utan att tveka räddade 
ordningsvakter och värdetransportören Santiago Cueva livet på 
människor. Gå in på transportarbetaren.se om du vill läsa mer 
om både deras insatser på plats och deras tankar i efterhand. 

HAR DU FÖRRESTEN ett jobb du trivs på? När vår reporter Justina 
Öster efterlyste de goda arbetsplatserna gick det till en 
början trögt. Sedan fick hon plötsligt en hel del att välja 
mellan: bensinmackar, lager, tidningsbudsgäng … och 
många fler.

Kranbilsföraren Cassandra Svensson berättar gärna 
om lagandan på åkeriet. Och om chefen som inte ser 
hennes graviditet som något problem.

När det allra värsta händer
Plötsligt kan allt vändas upp och ner i ens 
liv under någon sekund. Från att vara på 
sitt arbete, få ett samtal om att något är 
uppenbart fel hemma. Kasta sig i bilen, 
komma hem och finna sin käresta livlös.

Att se sin älskade gravida sambo 
försvinna bort efter kort tid på sjukhus, 
att ens efterlängtade barn har svåra 
funktionsnedsättningar i sviterna efter 
sin mors tragiska öde och kräver vård 
24 timmar om dygnet. Att finnas till och 
räcka till för sin lilla son som saknar sin 
mamma.

För att gå vidare i livet och försöka 
lösa livssituationen och ta hand om sin 
lilla familj, tvingas han gå ner i tid på 
arbetet trots höga omkostnader så pass 
att ekonomin minst sagt blir ansträngd. 
Samhället utanför gör knappa insatser 
när man som i detta fall sträcker ut en 
hand i rop på hjälp.

Den som beskrivs här ovan är en kille 
som är flygplatsarbetare och medlem 
i Transport 46:an, men det kunde lika 
gärna vara vem som helst av oss.

Vi låter väl inte honom falla?
Swischa gärna valfri summa till honom 

på nummer: 0707474092.
 Johan Eriksson
 Ordförande Transport 46:an

Bländande trafikbrott
Vi är väldigt många, både yrkeschauf-
förer och privatbilister, som är trötta på 
hur vissa bilister använder sina lysen på 
bilarna på ett felaktigt sätt, när de är ute 
och kör i trafiken. 

Att använda dimljus samtidigt som 
man har på halvljusen bländar övriga 
som vistas i trafiken. Det är trafikfarligt 
och dessutom är det olagligt. Polisen ska 
skriva ut böter (ordningsbot) vid dessa 
trafikfarliga trafikbrott.
 Mats

Att arbeta när 
det otänkbara 
(eller tänk- 
bara, som 
man ändå  
har förträngt 
från sitt med-
vetande) 
händer  
knuffar fram 
den egna 
reaktionen.

Lena Blomquist är  redaktionschef på  Transportarbetaren.

Insänt

Läsarbilden

Mest läst  
på webben
… den senaste 
månaden:

1. Lars Lindgren 
avgår

2. Transports 
representation 
granskas.

3.   Lars Lindgren 
ställer upp i ord
förandevalet.

Lena tipsar
Missa inte tiden 

 mellan hägg och syren. 
Den är nästan oanständigt 

kort. 

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

Livräddarna 
mitt i kaoset
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”Jag kom i rätt tid”, säger Erik Zakrisson 
om skymningsbilden från Högakusten-
bron. Han var på väg från Umeå till 
Gävle, med virke i lasten.

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

Sagt på  
webben

Om att Transport 
ska sälja bostads-
rätten och bilen 
som förre ordföran-
den nyttjade
Sorry. För lite  
och för försent.  
Påkomna med 
handen i kakbur-
ken, självklart 
blir det surt, men 
endast för att 
det blivit avslöjat. 
Annars hade 
det antagligen 
fortsatt hur länge 
som helst. Alkohol 
har väl tagits bort 
både här och 
där vid diverse 
företagsjulbord 
och fester, men 
som vanligt är det 
fotfolket som är 
utan alko medan 
det fortfarande 
bälgas högre upp. 
Nolltolerans på 
alkohol, högt som 
lågt.
JEM, medlem 
sedan 1988

När Lars Lindgren 
berättade att han 
ställer upp  
i sommarens ord-
förandeval delades 
läsekretsen i två 
läger:
Lasse har mitt 
fulla stöd och min 
respekt.
Renektion
Blir han valde igen 
är jag den förste 
att säga upp mitt 
medlemskap!
Alex
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T E A M W E A R

craftsportswear.com
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INFÖR KONGRESSEN

En månad har gått sedan Lars Lindgren lämnade 
 ordförandeposten i Transport. En rad framtidsbeslut  
har fattats. Fackförbundet försöker läka sina sår till  
sommarens kongress då en ny ordförande väljs. Till dess  
är  Markus Pettersson tillförordnad ordförande.
Text och foto LENA BLOMQUIST

nligt stadgarna gick han, 
som förbundssekrete-
rare, omedelbart in på 
uppdraget.

”Omvälvande”, är 
det ord han använder 

både för att beskriva 
det som händer i Trans-

port och sin egen situation 
med tryck från både med-

lemmar och medier.
Redan när denna tidning landar i med-

lemmarnas brevlådor ska revisionsbyrån 
Ernst & Young ha kommit med sin första 
analys av regler, rutiner och policyer på 
Transport. Om allt gick enligt planerna 
ska förbundsrådet, som är fackets högsta 
beslutande organ mellan kongresserna, 
och förbundsstyrelsen ha informerats i 
mitten på denna vecka.

– Vi ska få en första bild av hur de ser 
på regelverket och vilka luckor de har 
identifierat, säger Markus Pettersson.  
Ett förslag på hur en policy skulle  
kunna se ut hoppas vi också på.

Utifrån rapporten från Ernst & Young 

ska sedan styrelse och förbundsråd 
diskutera hur ett tydligare regelverk för 
förtroendevalda och anställda kan formu-
leras. Och i vilket forum beslut om nya 
policyer ska tas.

– Det finns ett tryck från medlemmar 
att vi både ska öppna upp bakåt och iden-
tifiera vad vi behöver göra framåt, säger 
Markus Pettersson. 

SJÄLV KONSTATERAR HAN att förra ord-
föranden Lars Lindgren inte bröt mot 
några regler kring alkohol – eftersom den 
senaste kongressen beslutade att inga 
strikta regler skulle finnas. Han är mer 
fundersam kring medierapporterna om 
hur lägenhet, bil och resor hanterades.

– Om uppgifterna stämmer är det 
tydligt att vi behöver regler. Uppenbart 
är att vi i ledningen skulle ha skapat de 
policyerna redan tidigare. Där vilar ett 
ansvar på mig och andra.

Markus Pettersson beskriver en 
 stämning av misstänksamhet inom 
 förbundet efter avslöjandena om förra 
ordföranden. Anställda och förtroende-

valda ifrågasätter vem det går att lita på. 
– Det är inte helt lätt att sy ihop organi-

sationen igen, säger han. Det handlar om 
att informera och vara öppen.

– Men samtidigt måste vi ha fokus på 
det som Transport är till för under de 
två månader som är kvar till kongressen. 
Det som berör medlemmarna på deras 
arbetsplatser.

Till detta räknar han förstås avtalsrörel-
sen som är som hetast när detta skrivs.

– Vi ska också driva Transportmedlem-
marnas frågor i politiken, och vi måste 
fortsätta rekrytera och organisera. 
Till slut, samma fråga som i förra numret: 
Kandiderar du till ordförandeposten när 
kongressen går till val i juni?

– Jag vill respektera valberedningens 
arbete och inte föregå förslaget från den. 
Och, ärligt talat, jag har varken haft tid, 
ork eller energi att tänka längre än till 
kongressen.

EEE

 Följ med i nyhetsflödet på transport
arbetaren.se.

Intensiva månader
Tisdagen den 21 mars

 Lars Lindgren överraskas av ett 
tv-team från Aftonbladet. Han får 
frågor om sin representation som 
ordförande för Transport..

 Transportarbetaren går igenom 
hans kreditkortsutdrag från 2016: På 
ett par krognotor har alkoholen kos-
tat upp mot 500 kronor per person. I 
de flesta fallen där det fanns alkohol 
låg konsumtionen inom Transports 

uppförandekod som säger att förbun-
det eller avdelningarna kan bjuda på 
högst två glas vin eller två öl.

Torsdagen den 23 mars

 Aftonbladet sänder inslaget om att 
Lars Lindgren brutit mot förbundets 
uppförandekod vid de tillfällen han 
representerat för vidlyftigt.

Fredagen den 24 mars

 Aftonbladet sänder ytterligare ett 
tv-inslag med uppgifter om att Lars 
Lindgren utnyttjat förbundets bil för 
privata resor, att hans son har bott i 
tjänstelägenheten och att han själv 
har haft privat sällskap på en längre 
tjänsteresa i Europa och låtit förbun-
det betala hela räkningen.

 Lars Lindgren avgår från posten 
som ordförande för Transport. ”Jag 

kan inte fortsätta utan att känna för-
bundsstyrelsens fulla stöd”, säger han.

 Markus Pettersson går, som för-
bundssekreterare, omedelbart in som 
tillförordnad ordförande. 

 Förbundsstyrelsen beslutar att en 
extern revisionsbyrå ska gå igenom 
Transports rutiner och policyer. 

 Nolltolerans för alkoholköp införs 
på alla nivåer i fackförbundet.

” Det är tydligt att 
vi behöver regler”
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Markus Pettersson är tillförordnad ordförande fram till kongressen i sommar. Han har ingått i Transports högsta ledning sedan kongressen 2012 då han valdes till förbunds
sekreterare. Innan dess var han utredare på förbundet i sju år. 

Måndagen den 27 mars

 Lars Lindgren meddelar att han 
ställer upp i ordförandevalet på 
kongressen i juni. Han tänker låta sig 
nomineras till uppdraget, och är ett 
av de namn valberedningen har fått 
in.

 Gerhard Wendt, Malmö, lämnar 
förbundsstyrelsen med motiveringen 
att den borde ha gett Lars Lindgren 
sitt stöd.

Tisdagen den 28 mars

 Telefonerna går varma på Trans-
ports medlemscenter med med-
lemmar som är arga och vill lämna 
förbundet. På sociala medier uttrycks 
både kraftig kritik mot Lars Lindgren 
och stöd för honom som ordförande-
kandidat.

Torsdagen den 30 mars

 Transports styrelse beslutar att 
den bil som Lars Lindgren körde och 
den övernattningslägenhet som han 
använde ska säljas.

Slutet av april

 Revisionsfirman Ernst & Young ska 
komma med en första rapport till 
Transports styrelse och förbundsråd 

om genomlysningen av förbundets 
rutiner och policyer. 

Den 3 till 8 juni

 Transport väljer ordförande och öv-
rig ledning för de närmaste fem åren 
under förbundets kongress i Örebro.

Transport äger åtta lägenheter i 
Stockholmsområdet. Nu ska förbun
det sälja den lägenhet som avgångne 
förbundsordföranden Lars Lindgren 
bodde i.

Text John Antonsson

Ett av de avslöjanden i Aftonbladet som 
till slut ledde till Lars Lindgrens avgång 
var att han låtit sin son bo i den över-
nattningslägenhet som Transport äger, 
och han fått disponera under sin tid som 
ordförande. 

Lägenheten ägdes av förbundet redan 
då han valdes. Den ligger på en tvärgata 

till Strandvägen på Östermalm. 
– Den aktuella lägenheten ska säljas så 

snart som möjligt efter ett beslut fattat 
i förbundsstyrelsen, säger Transports 
förbundskassör Tommy Wreth.

De flesta bostäder som Transport  
äger köptes på 1970-talet. De används  
för att förtroendevalda och anställda  
som veckopendlar ska ha någonstans att 
bo. 

LÄGENHETEN SOM SKA säljas är en tvårum-
mare. Sett till slutpriserna på gatan de 
senaste åren lär den gå för mellan fem och 
åtta miljoner kronor. 

– Transport äger ett litet antal mindre 

lägenheter för veckopendlande perso-
nal. Förbundet betalar avgiften och de 
anställda förmånsbeskattas. De boende 
har även fått skriva på ett avtal med för-
bundet om att de avstår besittningsrätten 
om anställningen upphör. Hela upplägget 
är på rekommendation från vår redovis-
ningsbyrå, säger Tommy Wreth.
Varför ska då lägenheten som Lars Lindgren 
bott i säljas?

– Förbundet har inget behov av den i 
nuläget, säger Markus Pettersson, tillför-
ordnad ordförande. Och om vi behöver 
en ny övernattningsbostad i framtiden 
kan vi få mer för pengarna om vi köper i 
något annat område.

Transport säljer Lindgrens lägenhet HÄR LIGGER  
BOSTÄDERNA
Transports åtta 
Stockholmslägen
heter (med ett eller 
två rum) ligger i 
följande områden:

 Tre på Östermalm 
(varav en är under 
försäljning).

 Kungsholmen.
 Kungsholms 

strand.
 Slussen. 
 Järfälla, kommun 

norr om Stockholm.
 Bandhagen, 

förort i södra Stock-
holm.
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Fler trafik
poliser!

Höj 
pension

erna!

Ställ upp 
för taxi!

Alla chauf
förer till 

Transport!

Bättre 
akassa!

Ring upp 
alla med
lemmar!

Sänk fack
avgiften 
för taxi
förare!

Eget  
avtal för 
terminal

arna!

Kortare 
arbetstid!

HETASTE ÄMNENA – OCH DET MINST HETA

Internationellt. 1 motion

55 motioner
Stadgefrågor, inklusive reglerna som styr vilka som får 
väljas till olika poster i förbundet.

50 motioner
Förbundets organisation och arbetssätt.

32 motioner
Avtals ovch medlems försäkringar.

24 motioner
Samhällspolitik och 
fackför eningens roll.

NÅGRA AV FÖRSLAGEN TILL 
 TRANSPORTS KONGRESS

INFÖR KONGRESSEN
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Kortare arbetstid, längre semester, fler trafikpoliser, 
bättre akassa och billigare tandvård. Det några av de 
närmare 250 motioner som Transports kongress ska  
ta ställning till i juni.
Text och foto Jan Lindkvist  Grafik Christina Ahlund

Det här vill 
vi ändra på!

ransport fyller jämnt 
i år, 120 år, och om 

bara en månad 
startar kongres-
sen. Ombuden ska 
välja ny ledning, 
förbundsstyrelse och 

ta ställning till alla 
förslag som skickats in.
Här presenteras ett 

axplock av motionerna. 
Resten hittar du på Transportarbetarens 
hemsida. Ett tiotal av kongressmotioner-
na handlar om vilka som kan väljas in i 
förbundsledningen. Det är en het fråga 
som vi tar upp i nästa nummer.

Politik/Fackets roll
INFÖR AVDRAGSRÄTT IGEN
Under rubriken Politik/Fackets roll finns 
24 motioner. Fem av dem handlar om att 
Transport måste arbeta för att avgiften till 
facket återigen blir avdragsgill i deklara-
tionen. Kravet kommer från bland annat 
Jönköpings-, Stockholms- och Malmö-
avdelningarna.

Ett av argumenten är rättvisa. Arbets-
givarna har rätt att dra av sina avgifter till 
exempelvis Biltrafikens arbetsgivareför-
bund.

I en egen motion vill flygavdelning 46 
i stället att arbetsgivarnas avdragsrätt ska 
slopas.

FREDSPLIKT PÅ REA
I Sydsverige anser medlemmarna att det 
är dags att EU lever upp till de utfästelser 
som gjordes inför vår folkomröstning 
1994. Transport ska jobba för att svenska 

fack får rätt att slåss för kompletta svenska 
kollektivavtal – när utländska företag 
kommer hit. Avtalen måste gälla i sin hel-
het, inte bara "den hårda kärnan", påpekar 
Malmö- och Helsingborgsavdelningarna.

KRAV PÅ AVTAL
De offentliga upphandlingarna har 
blivit ett eldorado för exploatörer och 
ekobrottslingar. Det anser Malmö och 
Helsingborg som gemensamt vill att för-
bundet ska kämpa för att det blir tillåtet 
att ställa krav på kollektivavtal när stat 
och kommuner upphandlar.

Går det inte att kräva formellt avtal 
ska upphandlarna i vart fall kunna kräva 
att entreprenörerna uppfyller samtliga 
villkor, enligt avtalet.

I en separat motion vill Malmöavdel-
ningen dessutom att förbundet "ständigt 
framhåller och informerar" om den 
svenska kollektivavtalsmodellens bety-
delse för det svenska välfärdssystemet.

Ett förslag från avdelning 32 går ut på 
att Transports och övriga fackförbund ska 
utlysa en särskild dag – Svenska model-
lens dag.

ÖKAT ANSVAR FÖR SPEDITÖRER
Speditionsföretag bidrar till social 
dumpning när de upphandlar transpor-
ter. Transport måste verka för att lagen 
skärps så att speditörerna tvingas ta såväl 
ekonomiskt som socialt ansvar, anser en 
enskild motionär.

Ekonomi
DYRT MED POSTAVI
Under ekonomirubriken finns ett tiotal 

motioner där de flesta handlar om fack-
avgiften till Transport. Två förslag gäller 
själva inbetalningen där erfarenheterna 
visar att den traditionella postavin är dyr 
och arbetskrävande för förbundet.

Transport bör argumentera för autogi-
ro, tycker en motionär. I Karlstad går man 
ett steg längre och föreslår en extra avi-
seringsavgift för medlemmar som håller 
fast vid postavi-betalning.

I två motioner lyfts frågan om inplace-
ring i rätt avgiftsklass. Medlemmar som 
inte uppger inkomst ska placeras i högsta 
avgiftsklasen, anser förslagsställarna.

SÄNKT AVGIFT INOM TAXI
Från Örebro kommer ett radikalt förslag. 
Sänk avgiften för taxi- och färdtjänstföra-
re under en försöksperiod på förslagsvis 
två år! Syftet är att öka organisationsgra-
den i en bransch där lönerna är låga och 
kunskapen om facket dålig.

I en liknande motion föreslås en ge-
nerell introduktionsrabatt på 80 procent 
under det första medlemsåret. För alla.

Från Borås/Skövde kommer ett förslag 
som ska stötta ensamstående medlem-
mar. Reducerad avgift skulle göra att fler 
går med i facket.

Förbundets stadgar
BALANS I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Flera förslagsställare har synpunkter på 
förbundsstyrelsens sammansättning. 
I dag är majoriteten av ledamöterna 
anställda i förbundet, oftast som ombuds-
män.

Flygavdelning 46 efterlyser "jämvikt" 
mellan förtroendevalda och anställda.

TTT
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Från norra Sverige kommer förslag om 
att förbundets alla sex regioner ska vara 
representerade i förbundsstyrelsen.

Arbetsmiljö
VILA PÅ GOLVET?
Var ska en mackanställd vila om man är 
trött och sliten? På Golvet? Fel, tycker Lu-
leåavdelningen, som vill att föreskrifterna 
om vilutrymme utvidgas att omfatta även 
små arbetsplatser.

Arbetstiderna
KORTA ARBETSTIDEN
Många grupper på arbetsmarknaden 
har kortare tid än 40 timmar för heltid. 
Transport ska slåss för arbetstidsförkort-
ning, tre dagar per år, för alla medlems-
grupper. Det tycker Gotlandavdelningen 
som dessutom yrkar på att medlemmarna 
själva ska få bestämma hur och när tiden 
ska tas ut.

Stuveriavdelning 2 konstaterar att LO 
har 30 timmarsvecka som långsiktigt 
mål. Frågan om arbetstidsförkortning ska 
drivas, tycker hamnarbetarna.

Även Karlstad ställer upp på 30-tim-
marsvecka Luleå propagerar i stället för 
32 timmar och vill att förbundet gör 
fyradagarsvecka till mål.

Arbetsrätt & avtal
INRÄTTA ETT TOLKCENTRUM I LO
Förslaget kommer från Borås/Skövde som 
konstaterar att många medlemmar har 
annat hemspråk än svenska.

RÄTT ATT JOBBA TILL 69 ÅR
Bakom kravet står Borås/Skövde som 
vill ha ändringen inskriven lagen om 
anställningsskydd. Tjänstepension och 
AMF-försäkringarna ska hänga med hela 
vägen också.

I förra avtalsrörelsen var "hyvlingen" 
Transports stora stridsfråga. Alltså hel-
tidsjobb som blir deltider. Heltid ska vara 
en rättighet, deltid en möjlighet, skriver 
en enskild motionär. Som vill att förbun-
det arbetar aktivt med frågan.

ALLMÄNGILTIGA AVTAL
I EU är det bara tre länder – Sverige, Dan-
mark och Italien – som saknar löneskydd 
i form av antingen lagstadgade minimi-
löner eller att staten går in och upphöjer 
kollektivavtal till lag – så kallad allmän-
giltigförklaring.

Flygavdelning 46 begärde redan vid 
förra kongressen, 2012, att förbundet i 

speciella situationer skulle förorda all-
mängiltigförklaring. Det blev avslag. Men 
nu väcker man frågan igen. På områden 
där avtalen inte når upp till en viss täck-
ningsgrad ska Transport förorda allmän-
giltigförklaring. Föreslår 46:an.

NYTT FÄRDTJÄNSTAVTAL
Färdtjänsten måste få ett eget avtal. Det 
begär Jönköpingsavdelningen, med till-
lägget att upphandlade färdtjänstuppdrag 
ska gå till företag med kollektivavtal.

EGET AVTAL FÖR LAGER/TERMINAL
Förbundets terminal- och lagerarbetare 
jobbar i dag under två avtal – där det sto-
ra är Transportavtalet som också omfattar 
åkerichaufförer. Gruppen behöver ett eget 
avtal. Det tycker Jönköpingsavdelningen 
som vill att förbundet lyfter frågan i nästa 
avtalsrörelse.

NY LÖNEPOLITIK?
Transports tarifflöner (i princip sam-
ma lönehöjning till alla) har skapat bra 
ingångslöner. Men. Det uppmuntrar inte 
till lokal facklig aktivitet och gör det svårt 
för löntagarna att få del av företagens pro-
duktivitetsvinster.

Utred om Transport ska utveckla lokala 
lönesystem på arbetsplatserna! Det före-
slår en motionär.

Trafikpolitik
FLEXIBLARE REGLER
Mjuka upp de stelbenta kör- och vilo-
tidsreglerna. Det skulle minska stressen 
och främja yrkesförarnas hälsa. Kravet 
kommer från Luleå.

En annan motionär vill ha en över-
syn av trängselavgifterna som tas ut i 
flera städer. Avgifter ner mot nio kro-
nor faktureras och den (som utan att få 
någon påminnelse) missar att betala åker 
regelmässigt på en straffavgift på hela 500 
kronor. Oskäligt, tycker motionären.

Vår välfärd
BILLIGARE TANDVÅRD
Ett vanligt tandläkarbesök kan kosta flera 
tusenlappar och många arbetare tvingas 
prioritera bort tandhälsan. Fel, tycker 

medlemmarna i Västerås och i hamnav-
delning 2 som vill att tänderna ska räknas 
till den övriga kroppen och därmed om-
fattas av den allmänna sjukförsäkringen.

En fråga förbundet ska driva politiskt, 
anser motionärerna.

BÄTTRE PENSION
Dagens pensionssystem missgynnar 
LO-arbetare, särskilt kvinnor som ofta 
jobbar deltid ofrivilligt. Orsaken är att 
systemet bygger på att man jobbar heltid 
långt upp i åren – om man ska få ihop en 
pension som det går att leva på.

Orimligt tycker en enskild motions-
skrivare som menar att Transport måste 
ta tag i frågan. Med kraft.

En annan motionär vill att förbun-
det motsätter sig höjd pensionsålder. 
Argumentet är att människor vill ha mer 
ledigt, inte mindre. Och att många inte 
ens står pall till 65 år.

Arbetslöshet
FÖRBÄTTRA A-KASSA
Arbetslöshetsförsäkringen har visserli-
gen förbättrats sedan de röd-gröna tog 
makten, men den utgör fortfarande inte 
ett acceptabelt skydd för den som förlorar 
jobbet. Nivån är för låg och inträdeskra-
ven för höga.

Det skriver Helsingborgsavdelningen i 
en motion som tar sikte på att förbättra 
villkoren. En större del av den tidigare 
inkomsten måste skyddas i minst 300 
ersättningsdagar, lyder kraven som man 
vill att förbundet ska driva.

Gotlandsavdelningen är inne på samma 
spår, liksom hamnarbetarna som skjuter 
in sig på karensen. Det vill säga de sju 
dagar du måste gå arbetslös helt utan 
ersättning – innan a-kassan träder in.

Avtalsförsäkringarna
SÄNK RIBBAN FÖR TJÄNSTEPENSION
Avtalspensionen är tänkt att ge ett be-
tydande tillskott när LO-arbetare går i 
pension. Men premierna börjar ticka in 
först efter fyllda 25 år.

Många transportarbetare börjar jobba 
tidigare än så och ribban måste sänkas, 
anser stuveriavdelning 2.

HÄR FINNS 
TRANS PORT

ARNA

Åkerichaufförer

Taxi färdtjänst  
och bussförare

Lager och 
 terminalarbetare

Tidnings och 
 reklamdistributörer

Flyg och last

Väktare  
och bevakning

Gummiverkstad  
och bilvård

Petroleumarbetare

Renhållning

” Människor vill ha mer ledigt, inte 
mindre. Och många står inte ens 
pall till 65 år.”

Motion om att kämpa mot höjd pensionsålder.

Hamnarbetare



10. TRANSPORTARBETAREN  5.2017 11. TRANSPORTARBETAREN  5.2017

INFÖR KONGRESSEN

Färdtjänstförarna på Keolis i Jönköping vill slippa loss ur taxiföraravtalet och få ett eget avtal med timlön och lönetrappa, där erfarenhet lönar sig. Från vänster: Peshraw 
 Karim, Ove Kåremalm, Tove Griph, Özkan Omerov, JanOlof Svanberg, SvenErik Österberg och Jens Östergaard.

– Det finns inga likheter mellan taxi 
och färdtjänst. Ge oss ett eget avtal!

Jens Östergaard och SvenÅke 
 Österberg har i flera år kämpat för 
att färdtjänstförarnas villkor och 
 lön er ska skiljas från taxichaufförer
nas.
Text och foto Justina Öster 

Inför sommarens kongress upprepas 
krav et i en motion från Jönköpings taxi-
sektion, som också stöds av hemavdel-
ningen. 

Färdtjänstförarna Jens Östergaard och 
Sven-Åke Österberg vill att Transport, 
i förhandlingarna med arbetsgivarna, 
ska lägga på ett extra kol för att få till ett 
separat kollektivavtal.

Det ska vara en överenskommelse som 
ska omfatta landets chaufförer som kör 
skolbarn, funktionshindrade, sjuka och 
äldre, något som numera kräver förarcer-
tifikat i flera delar av landet, berättar Jens 
och Sven-Åke. 

Kollegorna på Keolis serviceresor i 
Jönköping sluter upp kring kravet i ett 
fullsatt lunchrum.

– Inom färdtjänsten måste man vara 
både psykolog, ledsagare och medmän-
niska. Det är något helt annat än att köra 
taxi, säger Ove Kåremalm.

Arbetskamraterna nickar och pekar på 
orättvisan i att färdtjänstförarna, som  
i dag avlönas enligt taxiföraravtalet, tjänar 

2 000 till 3 000 kronor mindre än Keolis 
busschaufförer. 

Färdtjänstförarnas löner är så låga att 
de knappt motiverar någon som väljer 
mellan a-kassa och arbete att välja ratten, 
anser ställföreträdande arbetsledaren 
Thomas Persson.

– Lönerna måste upp om vi ska få tag  
i några chaufförer. 

Temperaturen stiger i lunchrummet. 
Röster blandas om ansvaret för att hante-
ra sköra människor i utsatta situationer. 
Psykiskt sjuka och nyopererade. Om 
bårar och trappklättrare, som kräver 
specialutbildning. 

– Det är tungt att bära en bår, säger 
Tove Griph.

Özkan Omerov fyller på:
– Många gånger är personerna vi ska 

hämta inte påklädda. Då går man in och 
hjälper dem på med kläderna, fast det 
inte är vårt jobb. Egentligen hinner vi 

inte. Men vad säger man till en gammal 
farbror som undrar: Kan du hjälpa mig 
in? Det är ju inte paket vi transporterar 
utan människor!

– Ställer vi inte upp, haglar klagomålen 
in, och det slår tillbaka mot chaufförerna, 
upplyser en kollega. 

En diskussion drar i gång om för snålt 
tilltagna körtider. Skrivbordsprodukter, 
långt från verkligheten, enligt förarna. 

– Stressen gör att du mår dåligt, säger 
Richard Malmqvist. 

Färdtjänstförarna ger kalla handen till 
att köra på taxiförarnas provisonslön, en 
viss procent på inkört belopp (generellt 
kring 37 procent) och timersättning.

– Fast månadslön, gärna med lönetrap-
pa, så att lönen ökar med fler år i yrket 
vore bra, tycker chaufförerna i Jönköping.

– Den låga lönen leder till att anställda 
kommer och går. Och att hela tiden söka 
nya tar tid och kostar pengar, påpekar 
 arbetsledaren Thomas Perssson. Han 
 stödjer chaufförernas krav på ett eget avtal.
Om Transport lyckas teckna ett separat 
avtal, hur går det då med chaufförer som 
kör både taxi och färdtjänst?

– Det är ett av många problem vi 
jobbar med att lösa. Vi skulle med glädje 
ha skrivit på ett separat avtal för länge 
sen, om det verkligen garanterade bättre 
villkor för chaufförerna, säger Transports 
centrala ombudsman Lars Mikaelsson 
som ansvarar för taxiföraravtalet.

”Vi vill ha ett eget färdtjänstavtal”
” Vi skulle med glädje ha skri

vit på ett separat avtal för 
länge sen, om det verkligen 
garanterade bättre villkor 
för chaufförerna.”

  Lars Mikaelsson, Transports centrala om-
budsman med ansvar för taxiföraravtalet

Kontakt
Taxi/busssektion
en i Jönköping 
vill samla alla 
färdtjänst förare i 
ett nationellt nät
verk. Intres serad? 
Kontakta Jens 
Östergaard och 
SvenÅke Österberg 
via mejl: nationella.
fardtjanstgruppen 
@gmail.com eller 
gå med i Facebook
gruppen ”Nation
ella Färdtjänst
gruppen”. Den är 
öppen för alla som 
vill visa sitt stöd.
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Taxichauffören Tomas Andersson är kongressens 
flitigaste förslagslämnare. Han har skrivit elva 
motioner som alla handlar om förbättringar för 
arbetarna.

– Jag brinner särskilt för försäkringsskyddet, 
säger Tomas som hoppas kunna åka till kongres
sen och argumentera för sina förslag.

Tomas Andersson bor i 
Uppsala och har kört taxi 
på deltid i mer än 25 år. 
Parallellt jobbar han i en 
Konsumbutik.

Dubbelarbetet gör att 
Tomas valt att vara med i 
två fackförbund – Trans-
port och Handels. Under 
årens lopp har han 
engagerat sig fackligt 
och hunnit bli en riktig 
kongressräv.

– Jag har varit ombud 
på fem Handelskongres-
ser och fyra LO-kongres-
ser. Totalt har jag nog 

skrivit 70–80 motioner. Men det är första gången jag 
skickar in motioner till Transport, säger han.

FÖRSLAGEN HANDLAR OM rätt till heltid, stopp för så 
kallade sms-anställningar, fler semesterdagar, höjd 
pension och inte minst en rad förbättringar i transpor-
tarbetarnas försäkringsskydd. Det gäller samhällets 
försäkringar, exempelvis a-kassan och tandvården. 
Men också avtalsförsäkringarna som facket förhandlar 
fram med arbetsgivarna.

Tomas Andersson är inte ombud på Transports kon-
gress. Han överväger ändå att åka dit som åhörare.

Och kanske för att gå upp i talarstolen. Tomas hade 
hoppats på draghjälp från Uppsalaavdelningen – som 
precis som andra avdelningar ska ta ställning till alla 
motioner som medlemmarna skickar in. Men så blev 
det inte. Styrelsen valde att inte ställa sig bakom någon 
av Tomas Anderssons inlämnade motioner.

Han säger:
– Avdelningen uppgav att man prioriterar andra 

förslag. Det är lite synd, särskilt som flera av mina krav 
gick igenom på LO-kongressen. Billigare tandvård är 
en angelägen sak, det skulle betyda mycket för många.

LUDWIG ERIKSSON ÄR ordförande i Uppsalaavdelningen. 
Han förklarar att avdelningsstyrelsen stödjer mycket av 
tankegångarna i Tomas Anderssons motioner, men att 
styrelsen ändå valt att avstyrka dem:

– Flera snarlika kongressmotioner har redan skick-
ats till Handels eller LO. Mycket är också sådant som 
redan behandlats på tidigare Transportkongresser, 
frågor som förbundet redan jobbar med politiskt och i 
avtalsrörelsen.

– I motionerna yrkar Thomas Andersson på att 
förbundet ska verka för olika saker. Det kommer 
in många sådana motioner till vår kongress. Vi vill 
fokusera på frågor där förbundet har ett avgörande 
inflytande, alltså vår kärnverksamhet. Till exempel 
facklig organisering, stadgefrågor och studier.

Jan Lindkvist

Han är kongressens 
meste motionär

Tomas Andersson

FO
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: 
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Medlemsförsäkringar
SLOPA INKOMSTFÖRSÄKRINGEN
I likhet med en del andra fackförbund 
har Transport infört en inkomstförsäk-
ring som garanterar arbetslösa medlem-
mar 80 procent i ersättning i 100 dagar. 
Försäkringen är relativt kostsam och ett 
par motionärer vill ta bort den helt. Eller 
göra den frivillig.

GÖR HEMFÖRSÄKRINGEN FRIVILLIG
Transport har länge haft en kollektiv 
generös hemförsäkring som ingår i 
medlemsavgiften. Från Helsingborg och 
avdelning 32 i Sundsvall/Härnösand/Öst-
ersund kommer krav på att den ska vara 
ett frivilligt tillval.

Studier & information
TRANSPORT – ETT KAMPFÖRBUND
Transport vill vara en kamporganisation 
som sätter makten i händerna på arbetar-
na, anför en motionär. 

Det budskapet ska förmedlas till 
alla nya medlemmar genom en intro-
duktions utbildning som alla nya ska 
erbjudas inom tre månader från inträdet 
i förbundet.

FEL MED FRISTÅENDE TIDNING
Vad vinner medlemmarna på att Trans-
portarbetaren är en självständig tidning 
där den ansvarige utgivaren finns på 
redaktionen? 

Frågan ställs av en motionär som i 
stället vill att förbundets ordförande blir 
ansvarig utgivare.

"Låt revisorerna utöva revision och 
tidningen ägna sig åt medlemsnytta!" 
avslutas motionen.

Facklig organisation
ALLA CHAUFFÖRER TILL TRANSPORT
Alla yrkesförare som bedriver transporter 
på väg ska tillhöra Transport – inte som 
i dag vara utspridda i flera LO-förbund. 

Förslaget kommer från Norrlandsavdel-
ningarna. En enskild motionär vill blåsa 
liv i den 20 år gamla tvisten om bussfö-
rarnas fackliga hemvist. Förbundet ska "å 
det bestämdaste" jobba för att de återförs 
till Transport!

NEJ TILL ALKOHOL
Sex motioner handlar om Transports 
interna alkoholpolicy, som också debatte-
rades på förra kongressen. 

Flera avdelningar vill ha "nolltolerans" 
– det vill säga att förbundet eller avdel-
ningarna inte något sammanhang bjuder 
på någon alkohol.

GÅ MED I 6F
Transport ska jobba för en anslutning till 
"6F – Fackförbund i samverkan", föreslår 
flygavdelning 46. Transport var ett av sex 
förbund som ursprungligen startade den 
fackliga grupperingen inom LO.

För några år sedan lämnade Transport 
6F, som bland annat består av Seko och 
Byggnads. Dags att gå med igen, anser 
motionären som i en annan kongressmo-
tion vill att förbundet tydligare definierar 
sig som ett kampförbund.

ORGANISERA – MEN HUR?
Många fackförbund försöker hitta nya 
lösningar för att värva och behålla 
medlemmar. Transports förra kongress 
beslutade att permanenta en verksamhet 
med särskilda organiserare. 

Arbetet har gett upphov till en lång rad 
motioner med olika inriktning. Bland 
annat: Organiser ingsarbetet måste utgå 
från den lokala organisationen, från 
avdelningarna. Lägg ner den centrala 
projektenheten på förbundskontoret.

RING ALLA!
Många medlemmar har ingen eller bara 
sporadisk kontakt med den fackliga 
organisationen. Minst en gång om året 
ska alla bli uppringa av avdelning, sek-
tion eller klubb. Snacket kan handla om 
villkoren på jobbet och aktuella frågor 
till nästa möte. Förslaget kommer från 
avdelning 32.

3
Juni
2017

Kongressfakta
 Den 3 juni är det dags. Transport öppnar kon

gressen i Conventum i Örebro. 
 Under sex dagar ska cirka 200 ombud diskutera 

och besluta i stort och smått om förbundets mål  
och inriktning. 

 Kongressen är Transports högsta beslutande organ. 
Den hålls vart femte år.
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Tufft klimat, kvalitetsmedvetna arbetare 
och stränga regler kring arbetskläder. 
De svenska förutsättningarna skapar 

arbetskläder utöver det vanliga.
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Avtalsrörelsen. Det första av-
talet blev klart i förra veckan 
när miljö arbetarna gick i mål. 
Förhandlingarna om Transports 
största avtal för åkerichaufförer 
och terminalare går trögare. Och 
för hamnarbetare startade av-
talsrörelsen onsdag den 26 april.

Text och foto Jan Lindkvist

Miljöarbetarna var därmed enda 
gruppen som hade en färdig uppgö
relse när denna tidning gick i tryck. 
Löneökningarna följer den norm 
som redan skapats av industrifack
ens uppgörelser med sina arbetsgi
vare: 6,5 procent på tre år.

– Jag är hyfsat nöjd med avtalet, 
säger förbundets avtalsansvarige, 
Tommy Wreeth. Vårt mål var att 
gå först med miljöarbetarna i år. Vi 
ville fokusera på renhållarnas speci
ella problem.

VID SIDAN AV höjd lön har Trans
port valt att prioritera tryggare 
anställningar i årets avtalsrörelse. 
På många avtalsområden försöker 
arbetsgivare hyvla tjänster – det vill 
säga man skär ner jobb till deltider.

I renhållarnas nya avtal har 
Transport inte lyckats stoppa hyv

lingen. Men facket fick igenom en 
skrivning som ger viss trygghet. Om 
ett företag skär ner en tjänst från 
låt säga heltid, 100 procent, till 75 
procent måste man iaktta samma 
”uppsägningstider” som i lagen om 
anställningsskydd. Den anställde 
har rätt att behålla sin heltidslön 
i en till sex månader, beroende på 
anställningstid – innan tjänsten 
krymps.

Tommy Wreeth konstaterar att 
arbetsgivarna agerar allt mer cen
traliserat i avtalsrörelserna. Facken 
har svårt att få igenom några för
bättringar över huvud taget, utan att 
”betala” med lägre löneökning. För 
den ökade tryggheten vid hyvling 
fick miljöarbetarna avstå tio kronor 
av löneutrymmet.

I FÖRHANDLINGARNA PÅ miljöområd
et har Transport i flera år försökt få 
igenom något som fått arbetsnamn
et Wasteside. Det handlar om att 
inrätta och finansiera en fond eller 
stiftelse som kan möjliggöra för äld
re, slitna renhållare att gå i pension 
något eller några år tidigare.

Arbetsgivarna säger än så länge 
nej. Men i årets uppgörelse har 
parterna enats om att tillsätta en ge
mensam arbetsgrupp som ska jobba 
med frågan. Resultatet ska redovisas 
hösten 2018.

Miljöavtalets ackordslista, bilaga 
C, som främst tillämpas i Stockholm 
blir kvar.

När det handlar om transportav
talet, för över 30 000 åkerichaufförer 
och terminalare, ska överläggningar 
fortsätta under denna vecka. Den 
stora fackliga förhandlingsdelegatio
nen är inkallad till den 9 och 10 maj.

Miljöarbetarna 
först med avtal

AKTUELLT

5 tycker till
Industrins uppgörelse slår fast 
att lönerna även i din bransch 
ökar med 6,5 procent de  
närmaste tre åren. Hur går 
snacket om avtalsrörelsen på  
din arbetsplats?

Jimmy McCorkindale, 
chaufför, Helsing-
borg: 

– Inte alls, här 
har folk fullt upp 

med att överleva sin 
vardag. Hälften av dem 

vet inte ens om att avtalsrörelsen 
pågår.

Theres Fäldt, distri-
butionschaufför, 
Helsingborg: 

– Jaa, kollegor-
nas enda mål är att 

få veta hur mycket 
pengar det blir i slut- 

ändan. De frågar mig, som är mer 
aktiv, när det blir klart. Och hur 
mycket de får.

Dick Hinds, lastare, 
Bromma: 

– Jag gillar inte 
att industrin går 
före och sätter sitt 

märke. Det hindrar 
Transports och de 

andra fackförbundens avtalsför-
handlingar. På jobbet klagar alla 
allmänt över att det är för dåligt 
betalt och att kroppen tar stryk.

Daniel Larsson, sop-
gubbe, Karlskoga: 

– När blir det 
klart? Det är det 
enda folk undrar. 

Men det fungerar 
jättedumt för oss, det 

är Kommunal som förhandlar om 
lönerna trots att vi är med  
i Transport.

Devgun Raman, 
flygplatsarbetare, 
Stockholm: 

– Vi pratar 
ganska mycket om 

avtalsrörelsen, sist 
var vi inte så nöjda. Vi 

har ju hållit våra löner nere i så 
många år. Arbetsuppgifterna har 
förändrats mycket. De som har 
specifika kompetenser borde få 
betalt för dem, grundlönen är ju 
inte den bästa. 

Miljöarbetarnas 
löner
Miljöarbetaravtalet gäller från den 1 
april 2017 till den 31 mars 2020. 

Lönerna höjs i tre steg. I kronor räk-
nat ser det ut så här:

 Första uppräkningen på 590 kro-
nor gäller från den 1 april 2017.

 Nästa höjning, 553 kronor, kommer 
den 1 april 2018.

 Sista året, den 1 april 2019, blir 
höjningen 644 kronor.

Totalt får miljöarbetarna alltså 1 787 
kronor. Det motsvarar 6,5 procent, 
räknat på genomsnittslönen som i 
dag är 27 067 kronor i renhållnings-
branschen.

Första avtalet färdigt. Transports förhandlare, med Tommy Wreeth och Marcel Carlstedt i mitten, granskar miljöarbetaravtalet 
innan det skrivs under.
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Kontakta oss fo r mer information. 
Karlshamn, Jo nko ping, Va xjo                 
Tel. 0470-60119 
Go ran Gustafson 0709-762866 
goran.gustafson@vfg.se 
 

Tunga fordon är vår passion  

Vår värdegrund är att Stötta, Motivera och Engagera 

VFG Utbildning AB 

ADR Utbildningar 
Grund, Tank, klass 1, 1:3 
Säkerhetsrådgivare 

Kompetensutveckling skapar mervärde 

 Truckutbildningar 
Truck A, AB, ABC  

Arbete På Väg nivå 1-2 
Hjälp På Väg 
Miljö På Väg 
3a Utmärkningsansvarig 

Fordonsmonterad kran 
Lastsäkring 
Säkra lyft 
Travers 

 Se mer om våra utbildningar på vfg.se 

 

Medlem i facket?  
– välj rätt lån
Med vårt medlemslån kan du som facklig medlem 
förverkliga dina planer och känna dig trygg som 
låntagare. Du kan låna upp till 350 000 kr utan krav 
på säkerhet, räntan* är förmånlig och inga avgifter 
tillkommer. I lånet ingår dessutom försäkringen liv och 
betalskydd utan extra kostnad, det innebär att vi kan 
erbjuda dig en extra trygghet om det oförutsedda händer.

* Effektiv ränta 4,96% mars 2017 

 

Läs mer på swedbank.se/medlemslan

Bensin/åkeri. Bensinbolaget 
Circle K har sagt upp samarbe-
tet med bränsletransportören 
Samat. Transport har sedan 
företaget fick uppdraget legat 
på för att de polska chaufförer-
na skulle få svenska villkor när 
de jobbar i Sverige.

Text Lena Blomquist

– Det här känns suveränt, säger 
Tommy Jonsson, anställd i Tran
sports åkeriprojekt och en av dem 
som har agerat.

I oktober kunde Transportarbeta
ren berätta att Circle K, bensinbola
get som tidigare hette Statoil, bytte 
bränsletransportör i södra Sverige. 
Chaufförerna fick inte fortsätta på 
Samat som tog över.

TRANSPORT TECKNADE DOCK snabbt 
ett kollektivavtal med företaget, som 
ingår i franska Samat group. De  
polska chaufförer som anlitades 

skulle bli anställda i det svenska 
bolaget och få svenska villkor.

– Sedan fick vi veta att chauffö
rerna skulle flyttas till det polska 
bolaget, få en lägre grundlön och 
dessutom få sin arbetstid minskad till 
75 procent, berättar Tommy Jonsson. 

TRANSPORT SKREV TILL polska 
Samat med kravet att ett utstatio
neringsavtal skulle tecknas för den 
verksamhet som pågår i Sverige. 
Med ett sådant garanteras förarna 
det svenska avtalets minimilön, 
liksom semesterdagar, arbetstid 
och arbetsmiljöregler enligt svenskt 
kollektivavtal.

– Men vi hörde inget från före 
taget, säger Tommy Jonsson.

I stället meddelade Circle K  
i april att samarbetet med Samat 
avslutas till sommaren. ”De frångick 
kollektivavtalet och det kan vi inte 
acceptera”, skriver Johan Backman, 
marknads och kommunikations 
direktör, i ett mejl.

Circle K säger upp  
avtalet med Samat



16. TRANSPORTARBETAREN  5.2017

”Jag ville hjälpa till”
Terrordådet. Det är måndag eftermiddag, några 
timmar efter den tysta minut som samlade mäng-
der av stockholmare, besökare och medier utanför 
Åhléns. Värdetransportören Santiago Cueva har 
återvänt för att lägga en blomma och hedra dem 
som skadades och miste livet.

Tre dagar tidigare spärrade han av Drottning-
gatan med sin värdebil, för att lastbilen inte skulle 
kunna fortsätta sin dödliga färd. När lastbilen 
stannade vid Åhléns var Santiago Cueva en av flera 
från bevakningsbranschen som var först på plats.

– Alltihop gick jättefort! Man hinner inte tänka så 
mycket, men jag visste att jag ville hjälpa till. JÖ

Terrordådet. Ordningsvakter-
na Mattias, Gustav, Björn och 
Jesper står med gula rosor i 
händerna utanför Åhléns. Från 
en tacksam kund. Första dagen 
i tjänst efter lastbilskraschen 
är jobbig, minnesbilderna far 
genom huvudet. 
Text och foto Justina Öster 

– Jag får en tillbakablick. Hur vi stod 
här vid huvudentrén och de flesta 
människor bara flydde i panik när 
lastbilen small. Vi förstod genast att 
något var väldigt snett och sprang 
ut, säger Gustav.

Samtidigt känner vakterna av 
människors värme. De tycker att 
det är skönt att vara tillsammans 
igen och mötas av Åhléns-perso-
nalens och stockholmarnas tillrop 
som ”Bra jobbat”. Ordningsvakter 
och väktare är ju annars inte en 

yrkesgrupp som möts av så mycket 
värme och tacksamhet, påpekar 
Mattias.

Det är skälet till att de inte vill ha 
sina efternamn i tidningen.

Mattias var gruppledare för 
Åhléns tio ordningsvakter och väk-
tare på fredagseftermiddagen, när 
lastbilen med en hemmagjord bomb 
brakade in i varuhusets entré. Han 
berättar hur vakterna, Citygruppens 
väktare och annan tillskyndande 
säkerhetspersonal – på eget initiativ 
och med fara för sina liv – satte i 
gång att jobba.

SOM FÖRST PÅ plats handlade det om 
att utrymma området närmast den 
brinnande lastbilen och citykärnan 
för att polis, ambulans och brandkår 
skulle kunna ta sig fram till olycks-
platsen och offren.

Fast egentligen bröt Securitas 

bevakningspersonal mot både 
regelverk och policy som säger att 
de, i en sådan situation, ska lämna 
platsen och sätta sig själva i säker-
het, förklarar Mattias.

– Men det är inte så man tänker, 
och nu talar jag för hela branschen. 
Man vill hjälpa till och sätta andra  
i säkerhet. Det var så fint att se.

Uppe på Drottninggatan såg han 
två civilpoliser, och det dröjde bara 
några minuter innan sirener börja-
de tjuta och en massa uniformerade 
poliser kom. Ändå kändes de minu-
terna långa. Som en evighet.

Några vakter hjälptes åt att dra 
fram en skadad kvinna som hamnat 
mellan lastbilshjulen medan andra 
tog hand om en skadad person. 
Hela tiden väntade kollegorna på en 
andra smäll, berättar Mattias.

– Jag såg mitt barn och min sam-
bo flimra förbi, båda leende, som ett 

Tillbaka på jobbet igen

AKTUELLT

Fredagen den 7 april
 Klockan 14.53 fredag den 7 april 

kom larmet om att en lastbil kört in  
i människor på Drottninggatan i cen-
trala Stockholm och sedan kraschat 
in i varuhuset Åhléns. Det var en 
drickabil från Spendrups som stulits.

 Fyra personer dödades. Tre avled 
på Drottninggatan och en på sjukhus.

 Den misstänkte gärningsmannen, 
39-årige Rakhmat Akilov från Uzbekis-
tan, greps i Märsta några timmar efter 
dådet och har häktats misstänkt för 
terroristbrott. Vid häktningsförhand-
lingen erkände han, via sin advokat.

bildspel i mitt huvud hela tiden. Det 
var nog dödsskräck. Samtidigt var 
hjärnan delad, en del av den ville 
inte gå fram till lastbilen medan 
den andra delen ville. Och självklart 
gick jag fram och hjälpte till.

MATTIAS DRAR ETT djupt ande-
tag och berömmer all inblandad 
ordningspersonal. Samtidigt är han 
imponerad över polisens arbete.

Alla Securitasanställda erbjuds 
psykologiska stödsamtal efter olyck-
an. Och alla på Åhléns har tackat ja, 
berättar Mattias. Några var i akut be-
hov. Åhlénspersonalen och Citygrup-
pen samlades också i en grupp med 
psykolog dagen efter attacken för att 
dela sina upplevelser och förmedla 
”bilder de har i huvudet.”

– Att inte ta emot psykologstöd 
nu vore dumt. Det är inte läge att 
leka macho, säger han.

Ordningsvakterna Gustav, Björn, Mattias och Jesper framför blomsterhavet utanför Åhléns. ”Fast det är så mycket folk här är det så tyst och lugnt. Det finns en värme.”
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Slitstyrka på jobbet
JOBMANS arbetskläder riktar sig till professionella yrkes-
män och kvinnor. Så har det varit sedan 1975 och slit- 
styrkan har alltid varit vårat adelsmärke och kommer alltid  
att vara det. I kombination med nya funktioner och modern  
design gör det också dig slitstark på jobbet. 
Oavsett hur trenderna går är vi övertygade om att hög 
kvalitet alltid kommer att vara modernt.

Hitta din återförsäljare på www.jobman.se

DURABILITY 
AT WORK SINCE 1975

AKTUELLT

Terrordådet. Automatiska 
bromsar, fysiska trafikhinder 
och elektroniskt inhägnade 
områden där hastigheten på 
ett fordon dras ner skulle kunna 
hejda terrorattacker med last-
bil. Men idéer om att föraren 
själv ska vara den ”nyckel” som 
krävs för att lastbilen ska kunna 
köras döms ut.

Text Lena Blomquist och Jan Lindkvist

Infrastrukturminister Anna 
Johansson bjöd på skärtorsdagen 
in Transport och en rad andra 
organisationer, myndigheter och 
lastbilsbranschen för att diskutera 
vilka åtgärder som kan genomföras 
efter lastbilsattacken.  

– Många deltagare sa bestämt 
ifrån om att enskilda förare inte 
ska utsättas för risker, säger Anna 
Johansson. 

En av aktörerna som motsätter 
sig tekniska system där chauffören 
förvandlas till bilens ”nyckel” är 
Transport.

– Vår roll är inte att ta fram de 
tekniska lösningarna. Vi bidrar  
i stället med den mjuka sidan, med 
det som är viktigt för våra medlem-
mars arbetsmiljö. En chaufför får 
aldrig hamna mellan en gärnings-
man och sitt fordon, säger Joakim 
Guttman, central ombudsman på 
förbundet.

SPENDRUPS, SOM DEN stulna lastbilen 
tillhörde, berättar fortfarande inte 
om fordonet var olåst och kördes 
med startnycklar. Det är uppgifter 
som omfattas av polisens förunder-

sökningssekretess. Företaget hävdar 
att det finns säkerhetsrutiner för 
chaufförerna, men vill inte uppge 
hur de ser ut.

– Det här är frågor som många 
yrkesförare ställer sig, säger Patrik 
Sjöstrand. Han är distributions-
chaufför på Ågesta åkeri och ord- 
förande i åkerisektionen på Trans-
ports Stockholmsavdelning.

ATTACKEN PÅ DROTTNINGGATAN har 
satt fart på diskussionen om säker-
het och rutiner på distributionsföre-
tagen. I Ågesta åkeri finns numera 
tydliga instruktioner för chaufförer-
na, berättar Sjöstrand:

– Startnyckeln ska tas ur och 
bilen låsas. Reglerna kom för något 
år sedan, efter att en chaufför läm-
nat nycklarna i tändningslåset och 
hela bilen blev stulen. I dag vet alla 
anställda vad som gäller.

Roger Pettersson kör distribution 
på Schenker i Lunda i Stockholm. 
Där finns också tydliga regler som 
slår fast att hytten ska låsas när 
föraren lämnar den:

– Jag tror att de flesta sköter det 
hyggligt. Ett skäl är ju att man ofta 
har privata saker som ligger i hytten.

Har händelsen på Drottninggatan 
påverkat dig i jobbet?

– Ja, jag är mer uppmärksam nu. 
Funderingarna finns ju i bakhuvu-
det. Blev Spendrupskillen hotad? 
En vanlig drickabil behöver inte ha 
motorn i gång vid lossning. Och 
även om det skulle ha varit så, går 
det ju ändå att låsa hyttdörren med 
motorn i gång.

Betonglejon på Drottninggatan.

Så kan en 
attack med 
lastbil hejdas

3 förslag
Några förslag som diskuterades  
på mötet med infrastrukturminister 
Anna Johansson:

 Automatiska bromsar på last- 
bilarna, som slår till om det går 
för fort eller om det dyker upp ett 
hinder.

 ”Geofencing” som innebär att man 
spärrar av med elektronisk teknik 
och dämpar hastigheten inom vissa 
områden.

 Fysiska hinder i stadsmiljön. Även 
om de inte stoppar en lastbil sänks 
farten och människor blir varnade.
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Organisering. Transport bröt mot 
personuppgiftslagen när åsikter 
och känsliga personuppgifter 
lagrades i en dator på förbunds-
kontoret. Beskedet kommer från 
Datainspektionen, som ändå 
väljer att inte driva ärendet 
vidare.
Text Jan Lindkvist

– Beslutet från Datainspektionen 
var väntat och det visar också att vi 
gjorde helt rätt bedömning när vi 
anmälde oss själva till myndigheten 
så snart detta kom till vår känne-
dom. All den insamlade informa-
tionen har raderats, säger Transport 
tillförordnande förbundsordförande 
Markus Pettersson.

I DECEMBER AVSLÖJADE Transport- 
arbetaren att anställda organiserare 

i förbundet intervjuat hundratals 
anställda och sedan fyllt i ett särskilt 
formulär där intervjupersonerna 
betygsatts utifrån sin syn på facket.

Förutom betyget har formulären 
innehållit åsikter om arbetsgivaren 
och i vissa fall känsliga uppgifter 
om exempelvis sjukdomar, ut-
brändhet och partitillhörighet.

FORMULÄREN HAR ANVÄNTS på många 
arbetsplatser runt om i landet. Men 
enligt Transport är det bara hos en 
arbetsgivare som kartläggningen av 
misstag kom att lagras  
i en dator.

De handlar om ett bevaknings-
företag på Arlanda. I utredningen 
konstaterar Datainspektionen 
att åtta organisatörer intervjuade 
150–180 anställda under tre inten- 
siva veckor i början av 2013. Bland 

de intervjuade fanns både medlem-
mar i Transport och ickemedlem-
mar.

Alla organiserare använde 
formulären som är i A4-format. 
Syftet med dem var att vaska fram 
personer som är positiva till facket 
och beredda att ta på sig fackliga 
uppdrag.

Enligt uppgifter till Transportar-
betaren användes formulären i flera 
års tid, men ansvariga i förbundet 
hävdar att blanketterna regel-
mässigt förstördes när arbetet var 
slutfört – vanligen inom ett år.

PÅ ARLANDA BLEV det inte så. Av oklar 
anledning fotograferades A4-formu-
lären av med en mobiltelefon och 
bildfilerna skickades till en person 
på förbundskontoret. Där hamnade 
de i en dator.

Transports lagring av 
data bröt mot lagen

AKTUELLT

Datainspektionens 
beslut i korthet

 Transport bröt mot personupp-
giftslagen (PUL) när uppgifter 
från medlemssamtal på Arlanda 
lagrades i en dator.

 Den övriga manuella hante-
ringen av minnesanteckningar 
från organiserarnas möten med 
arbetstagarna omfattas inte av 
PUL.

 Myndigheten skiljer på ”struk-
turerat” och ”ostrukturerat” 
material när uppgifter lagras i 
dator. I Transports fall handlar det 
om ostrukturerat material.

 Behandling av personuppgif-
ter i ostrukturerat material får 
inte utföras om den innebär en 
kräkning av den registrerades 
personliga integritet.

 Många av uppgifterna i de 
lagrade formulären är harmlösa. 
Men de finns också annat som 
bedöms vara känsligt eller integri-
tetskränkande.

 Datainspektionen vidtar inga 
åtgärder mot Transport och ären-
det kommer inte att drivas vida-
re. Motiveringen är att förbundet 
raderat filerna och försäkrat att 
ingen ny lagring kommer att ske. 

När lagringen uppdagades hösten 
2016 valde förbundsledningen att 
anmäla sig själv till Datainspektio-
nen. Transport ville ha svar på om 
hanteringen stred mot lagen.

INSPEKTIONEN GJORDE EN granskning 
och den 10 april kom utslaget. I fallet 
Arlanda har Transport brutit mot 
personuppgiftslagen (PUL). Markus 
Pettersson, tillförordnad ordförande, 
säger:

– Det här var en isolerad hän-
delse för fyra år sedan. Den följde 
inte gängse rutiner och förbundet 
brast i sitt agerande under den här 
perioden. 

– All den insamlade informatio-
nen har raderats och förfarandet 
har inte upprepats sedan dess. För-
bundet har vidtagit åtgärder för att 
detta inte ska kunna hända igen.

”Det här var en  
isolerad händelse för 
fyra år sedan. Den följde 
inte gängse rutiner och 
förbundet brast i sitt 
agerande under den här 
perioden. 
   Förbundet har vidtagit 
åtgärder för att detta 
inte ska kunna hända 
igen.”
  Markus Pettersson,  

tillförordnad ordförande  
i Transport

Enligt uppgifter till Transportarbetaren 
användes A4-formulären i flera års tid. 
Blanketterna förstördes regelmässigt 
när arbetet var slutfört – vanligen inom 
ett år. På Arlanda blev det inte så.



18. TRANSPORTARBETAREN  5.2017 19. TRANSPORTARBETAREN  5.2017

Renova är Västsveriges  
ledande miljöföretag inom 
avfall och återvinning, en 
bransch med ständigt nya 
utmaningar.

Renova Miljö är dotterbolag  
i Renovakoncernen och utför 
uppdrag från företag,  
kommuner och verksamheter.

Hos oss får du möjlighet att 
påverka vår gemensamma 
framtid.

Läs mer och sök tjänsterna på www.renova.se/jobb

CHAUFFÖRER/ 
RENHÅLLNINGSARBETARE

Vill du sommarjobba hos oss? 
Vi söker nu:

Vi rustar för framtiden.
Hos oss finns utmaningar 
och stora möjligheter att 
utvecklas. Vill du vara med?

Chaufförer. Med ny teknik kan 
det snart bli möjligt för kunder 
att se om mjölken transporte-
rats av ett åkeri med kollektiv-
avtal. Ett första lyckat försök är 
redan klart i forskaren Henrik 
Sternbergs projekt Transparenta 
transporter.

Text John Antonsson

Henrik Sternberg är logistikfors-
karen i Lund som gjorde den stora 
cabotagestudien och tog reda på hur 
det egentligen ser ut på de svenska 
vägarna. 

Genom att använda sig av tekni-
ken bakom nätvalutan bitcoin vill 
Sternberg nu ge kunder och trans-
portköpare bättre koll på vilka som 
fraktar varorna. Genom en app ska 
det gå att följa varor och produkter 
från det att den första bilen hämtat 
dem. Hela vägen till butikshyllan. 

Det handlar om så kallad block-
kedjeteknik. I den sparas data på 
flera platser samtidigt, därför är det 
svårt eller omöjligt att manipulera 
information. 

När till exempel en pall mjölk 
hämtas från lagret skannas den av 
föraren, sedan skannas den igen 
när den kommer till butiken. På så 
sätt kan transportköpare, eller till 
och med konsumenter, få betydligt 
bättre insyn. Tekniken har redan 
testats i liten skala. 

– Vi hoppas kunna gå in i nästa 
del av studien i höst. Då kommer 
det gå att följa ett tiotal produkter 
hela vägen till hyllan i några buti-
ker, säger Henrik Sternberg.

I BUTIKERNA SKA kunder kunna 
skanna av en streckkod under varor-
na i hyllan. Genom en app i mobilen 

kan de se om varorna körts ut av ett 
företag som har kollektivavtal och 
fordon som är mer miljövänliga.

Tror du att konsumenterna är intres-
serade av det här?

– Inte alla. Men det räcker med 
några för att det ska spela roll. På 
Coop köper tio procent av kunderna 
ekologiskt. Och om bara några få 
procent kollar hur transporterna 
har gått till så har det betydelse för 
företagen som vill sälja sina produk-
ter, säger Sternberg.

Transporter med schysta vill-
kor skulle inte bli särskilt dyrt för 
konsumenterna. För ett mjölkpaket 
handlar det om några öre och för en 
bil 500 kronor, enligt Sternberg. 

Första testet gjordes tillsammans 
med Coop och DB Schenker. Ida 

Falkeby på DB Schenker consulting 
jobbade med projektet:

– Vi såg att tekniken fungerar. Det 
är intressant att det redan nu finns 
teknik som stödjer en utveckling av 
transparens. 

Företaget vill gärna vara med i 
nästa studie också. 

– Det ska bli intressant att jobba 
vidare och se vad mer man kan 
göra, säger Ida Falkeby. 

Kan det här ge schysta företag en 
konkurrensfördel?

– Ja det tror jag. Transportköparna 
vill ha mer transparens, om man 
som leverantör erbjuder det blir 
man mer attraktiv. Den här typen av 
teknik kan göra att transportköpar-
na kan välja bort de företag som inte 
sköter sig, säger hon.

Appen är något på spåren

Självkörande bilar 
på försök i sommar
Chaufförer. Självkörande bilar 
släpps ut på allmän väg från  
i sommar. Men tills vidare bara 
på försök.

Regeringen har beslutat  
om vilka krav som ska ställas  
på den som provkör fordon utan 
aktiv chaufför. Tillstånd söks hos  
Transportstyrelsen.

En utredare kom med för- 
slaget på regelverk för ett år 
sedan, och konstaterade att 
ansvaret om något händer var 
den stora knäckfrågan. Reger-
ingen slår nu fast att det alltid 
ska finnas en fysisk person i eller 
utanför fordonet, som är ansva-
rig förare. LB

43 000 smet från 
notan på macken
Bensin. Förra året smet 43 000 
kunder från tankningsnotan  
på landets 1 200 privatägda 
mackar. I snitt hade de tankat för 
580 kronor. Totalt var förlusten 
25 miljoner kronor.

– Det är ett stort avbräck för 
stationerna. Men det allvarligas-
te är ändå arbetsmiljörisken. Det 
är stressande att hela tiden hålla 
ett vakande öka på pumparna. 
Vi har också haft allvarliga skad-
or när personal försökt stoppa 
smitare, säger Robert Dimmlich, 
vd för branschorganisationen 
Svensk Bensinhandel.

Glesbygdsmackarna är nästan 
helt befriade från smitningar. 
Mest utsatta är stationer i stor-
städer och längs stora trafik- 
leder. Smitarna slår gärna till när 
det är rusning på mackarna, på 
morgonen eller sen eftermiddag.
 JL

AKTUELLT

Genom en app ska det gå att följa varor och produkter från det att den första bilen hämtat dem och hela vägen till butikshyllan.
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Åkeri/hamn. I Göteborgs hamn 
kan chaufförerna få vänta upp 
till fem, sex timmar på att få 
hämta eller lämna containrar 
hos APM Terminals. De seriösa 
åkerierna, de som betalar lön 
under väntetiden, går på knäna.

Text och foto Jan Lindkvist

– Mina förare står still 35-40 
procent av arbetsdagen. Det håller 
inte, säger Leif Pettersson, åkare på 
Hisingen Truck.

Freddy Welle är chaufför på Matt-
sons åkeri och välkänd facklig röst 
i transportkretsar. I 17 år har han 
kört containergods från hamnen 
till olika kunder i främst Syd- och 
Västsverige:

– En viss väntan har det alltid 
varit, men det blir bara sämre och 
sämre. Nu är det katastrof. Härom-
dagen stod det 280 bilar här. En del 
kom inte ens in på planen. Åkeri- 
näringen kommer att gå under om 
det här fortsätter.

– Och inte bara åkerierna. Varje 
dag omdestineras gods till andra 
hamnar. Det blir inte lätt att hämta 
tillbaka det.

NÄR TRANSPORTARBETAREN BESÖKER 
hamnen står ett 30-tal dragbilar  
i kön in till APM Terminals. Alla har 

tagit ”nummerlapp” och registrerat 
sig vid infarten till id-kontrollen. 
Freddy Welle skakar på huvudet:

– Här står vi i timmar. Ingenting 
finns, inte ett fik, ingenstans du kan 
köpa en dricka. Okej, i baracken där 
borta finns en toalett, men den ser 
ofta ut som fan.

– För varje dag kommer vi 
närmare arbetslöshet. Åkerierna 
kommer inte att överleva detta. Och 
då pratar jag om de seriösa. De som 
betalar lön till förarna även under 
väntetiden.

LITE LÄNGRE BORT i raden står en vit 
dragbil utan logotype. Föraren  
berättar att han kommer från  
Turkiet och jobbar för en av Skara- 
slättens Transports lejåkare.

– I nio timmar har jag köat som 
längst. Jag får ingen lön för första 
timmen här. Sedan ska jag visst 
få ersättning, fast jag vet inte hur 
mycket.

Förarna pekar ut flera orsaker till 
väntetidsproblemet. Ett är det nya 
datasystem för godshantering som 
APM Terminals införde i höstas. Det 
skulle förbättra flödet, men så blev 
det inte.

Både förare och åkare är också 
öppet kritiska mot Transports kon-
kurrerande fack, Hamnarbetarför-

bundet (HF), som varslat om en rad 
stridsåtgärder.

Mattsons åkeri lever på transpor-
ter till och från Göteborgs hamn. 
Åkaren, Jan Olov Mattsson, är 
bekymrad:

– Göteborg tappar kunder varje 
dag. Det nya datasystemet gjorde 
inte situationen bättre, men den 
främsta orsaken är konflikten  
mellan APM och HF. Jag förstår 
faktiskt inte hur det hamnfacket 
tänker, om jag ska vara ärlig.

– De har en snittlön på 49 000 
kronor, inklusive övertid och annat. 
Var ska de hitta jobb med samma löne-
nivå när jobben försvinner i APM?

Sju, åtta kilometer från hamnen 
ligger Hisingen Truck, som drivs av 

”Här står vi i timmar”

AKTUELLT

bröderna Leif och Bert Pettersson.
– Det som händer slår fruktans-

värt hårt mot oss, säger Leif Petters-
son. Vi har tappar en tredjedel av 
containerhanteringen. Åkeriet har 
gått från 75 chaufförer för fyra år 
sedan till 50.

APM TERMINALS VITTNAR om att ham-
nen tappade 20 procent av godset 
under årets första 13 veckor. 

– Det finns två orsaker, säger 
kommunikationschefen Annika 
Hilmersson. Den ena är själva strid-
såtgärderna från Hamnarbetarför-
bundet. Den andra är också kopplad 
till konflikten. Kunderna förväntar 
sig att vi ska ha en viss servicenivå 
i Göteborg. Uppstår det osäkerhet 
kring det väljer man andra alternativ.

Hamnarbetarförbundet, å andra 
sidan, lägger skulden för långa 
väntetider och minskande gods-
mängder helt på arbetsgivaren APM 
Terminals.

– Exakt vad det beror på är en 
känslig fråga, men jag kan i vart fall 
konstatera att vi har färre grensle- 
truckar nu, säger Peter Annerback, 
ordförande i HF:s avdelning i Göte-
borg, Hamnfyran.

 Läs mer: Längre reportage på 
transportarbetaren.se

18 stäms inför AD
Sveriges Hamnar har i april stämt 18 
medlemmar i Hamnarbetarförbun-
det för vild strejk på APM Terminals. 
Arbetsdomstolen avgör frågan och 
ska ta ställning till arbetsgivarnas 
skadeståndskrav på drygt 2 700 
kronor per hamnarbetare.
Enligt stämningsansökan har flera 
hamnarbetare inte slutfört en  
beordrad arbetsuppgift. Andra 
deltog i en halvtimmes protest mot 
arbetsledningen under arbetstid.

"För varje dag kommer vi närmare arbetslöshet. Häromdagen stod det 280 bilar här. En del kom inte ens in på planen", säger Freddy Welle, chaufför på Mattsons åkeri, om 
situationen hos APM Terminals i Göteborgs hamn.
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Hemförsäkringen som är med när du är borta

Allt om ditt reseskydd och dina fördelar med din  
hemförsäkring via Transportarbetarförbundet  
hittar du på: 
folksam.se/transport

Som medlem i Transportarbetarförbundet ingår en av 
marknadens bästa hemförsäkringar. En trygghet hemma 
men också på utlandssemestern. Om du eller någon i din 
familj blir sjuk, skadad eller bestulen under resans gång  
har vår hemförsäkring ett reseskydd som gäller i 45 dagar  
i hela världen.

Folksam arbetar tillsammans med SOS International 
och Falck Global Assistance. De hjälper dig att få vård 
på plats och tar hand det praktiska. Spara deras nummer 
i din mobil och ring direkt om du blir sjuk eller skadad 
på resan.

Viktiga telefonnummer på utlandsresan –  
spara i mobilen!

SOS International + 45 -70 10 50 50
Falck Global Assistance + 46-8587 717 76

RING 020-84 44 48
och prata med våra rådgivare

Det är kostnadsfritt, 
du kan vara anonym 
och ringa från 
hela landet.

Funderar du över 
dina alkoholvanor?

Läs mer på alkohollinjen.se

AKTUELLT

Chaufförer. Transportstyrelsen 
och en skånsk trafikpolis ger 
olika besked om veckovila i last-
bilshytten. EU-reglerna lämnar 
fortfarande öppet för tolkning.
Text Lena Blomquist

– En helg för några veckor sedan 
knackade jag på ett tiotal lastbils-
hytter och kollade att chaufförerna 
följde reglerna för kör- och vilo- 
tider, säger Sören Johansson. 

Han är trafikpolis i Helsingborg 
och rapporterar alla chaufförer som 
tar sin långa veckovila i bilen. Inget 
rättsfall finns ännu i Sverige, men 
Johansson tolkar EU:s förordning 
som att det är förbjudet.

I DAGENS EU-FÖRORDNING står det 
varken att det är tillåtet eller för-
bjudet att ha den normala (långa) 
veckovilan i hytten. Däremot fram-
går det tydligt att det är tillåtet att ha 
sin dygnsvila eller den reducerade 

(kortare) veckovilan där. Öppet för 
tolkning, alltså.

Tyskland, Frankrike och Belgien 
har valt att i den egna lagstiftningen 
göra det tydligt att den långa vilan, 
som ska vara 45 timmar, inte får ske 
i lastbilshytten. EU:s generaladvokat 
har gjort samma tolkning av befint-
liga EU-lagar. Men det ska klubbas  
i EU-domstolen innan medlemslän-
derna måste anpassa sig till beslutet. 

I SVERIGE HAR dock inte Transport-
styrelsen ändrat sig. Myndigheten 
håller fast vid att veckovilan kan tas 
i hytten så länge regeringen eller 
EU inte ger andra besked. Och från 
regeringen kommer följande besked:

”Sverige har tidigare framfört till 
kommissionen att EU-förordningen 
är otydlig när det gäller förarens rätt 
att tillbringa sin veckovila i förarhyt-
ten. Om det är tillåtet eller inte är 
ytterst en fråga som besvaras av de 
myndigheter som sköter tillsynen.”

Förvirring kring  
veckovila i hytten
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Bevakning. Vid årsskiftet skulle 
Loomis förbjudas att ha enkel-
bemanning vid värdetranspor-
ter. Nu lär förbudet dröja efter 
misstag på Arbetsmiljöverket 
och det juridiska efterspelet. 

Text John Antonsson

I slutet av februari beslutade Arbets-
miljöverket att värdetransportörer 
som jobbar med bankomater och 
serviceboxar ska jobba två av två, 
från och med januari nästa år. Men 
nu är beslutet upphävt och framti-
den oviss. 

I ett mejl till Transportarbetaren 
skriver Loomis Sverige att de anser 
att det fanns allvarliga juridis-
ka brister när Arbetsmiljöverket 
fattade det första beslutet, det som 
förbjuder enkelbemanning. Därför 
valde företaget att överklaga det. 
Loomis ville att överklagan skulle 
skickas vidare till förvaltnings- 
rätten.

MEN DET GJORDE inte Arbetsmiljö-
verket. I stället valde myndigheten 
att upphäva sitt beslut för att åtgärda 
de felaktigheter som upptäcktes. 

Thomas Blombäck är regionchef 
på Arbetsmiljöverket: 

– Det fanns ett formaliafel, så vi 
ska ta det ett varv till. Men jag vill 
inte lämna mer information, vi 
måste ta det med juristerna, säger 
han.

Thomas Blombäck berättar vidare 
att Arbetsmiljöverket planerar ett 
nytt möte tillsammans med skydds-
ombuden och Loomis. 

Ett möte var inbokat i början av 
april, men Loomis drog sig ur med 
kort varsel.

MEN KRÅNGLET SLUTAR inte där. 
Arbetsmiljöverket har tolkat det som 
att Loomis har överklagat upphäv-
ningen av det första beslutet, inte 
själva beslutet alltså. Loomis har 
även här en annan syn på saken. 

”Det är en tolkning som saknar 
stöd”, skriver Loomis kommunika-
tionschef Maj-Britt Arnheim i ett 
mejl, och fortsätter: 

”Vi har däremot i en skrivelse till 
Arbetsmiljöverkets generaldirektör 
bett att Arbetsbetsmiljöverket ska 
förordna en förnyad prövning på 

grund av de brister som har före-
kommit.”

MARTIN MILJETEIG JOBBAR med  
arbetsmiljöfrågor på Transport. 

– Det möte man skulle ha i början 
av april har Loomis ställt in. Man 
kan få uppfattningen att Loomis 
förhalar och försöker använda så 
mycket juridiska krusiduller som 
möjligt för att slippa leva upp till 
det första beslutet Arbetsmiljöver-
ket fattade. 

– Man sätter inte personalens 
hälsa och säkerhet i fokus. Jag skulle 
inte tolka det som att Arbetsmiljö-
verket gjort grova förvaltningsrätts-
liga fel, säger han.

Juridisk röra om 
bemanningsbeslut

Protester mot 
Ikeas förarlöner
Chaufförer. Transports Pia Edvall 
möter Ikeakunder i Kungens 
kurva, i Stockholm, när facket 
protesterar mot företaget. Att 
chaufförer som tjänar neråt 
2 000 kronor i månaden levere-
rar varor till möbeljättens butiker 
väcker ilska runt om i Europa. 

– En hel del är stressade, men 
ganska många är ändå intres-
serade, berättar hon. Det känns 
som om vi får upp ögonen på 
folk när det gäller chaufförernas 
villkor.  LB

AKTUELLT

2 062
anmälningar om mobbande chefer 
eller andra relationsproblem med en 
överordnad slutade med arbetssjuk-
dom under åren 2011–2015. 

Tidningen Arbetsmiljö har bett 
Arbetsmiljöverket att bryta ner sin 
statistik om mobbning och trakasse-
rier för att få veta vilka som ägnar sig 
åt kränkande särbehandling. Svaret 
är ungefär att det är chefer i lika stor 
utsträckning som arbetskamrater. 

Under de fem åren bottnar 1 841 an-
mälda arbetssjukdomar i relations-
problem med en eller flera kollegor. 
Siffrorna gäller hela arbetsmarkna-
den.

Slovakiska Bring 
dröjer med avtal 
Chaufförer. Slovakiska Bring 
tecknar fortfarande inte kollek-
tivavtal med Transport. Bolaget 
väntar på besked från svenska 
Arbetsmiljöverket – om chauf-
förerna är utstationerade och 
därmed ska ha svenska villkor. 
Myndigheten funderar på hur 
den ska gå vidare.

Samtidigt grubblar Transport 
på vad facket ska göra för att 
chaufförer som kör stadigt inom 
Sverige ska få svenska villkor.

– Är det läge att skramla med 
konfliktvapen? funderar Magnus 
Falk, förbundets internationella 
sekreterare. LB

Göteborgs hamn vill 
ha djupare farled
Hamn. Samhället, industrin och 
inte minst skogsindustrin skulle 
tjäna på en djupare farled in mot 
Göteborg, enligt Trafikverket. 
Myndigheten har kommit fram till 
att varje investerad krona skulle 
ge fyra tillbaka.

I dag kan containerfartyg ha 
ett djupgående på max 13,5 
meter för att kunna ta sig in till 
hamnen. Med en fyra meter dju-
pare farled skulle även de största 
godsfartygen i världen få plats.

Göteborgs Hamn lobbar för 
att projektet ska prioriteras i den 
nationella planen för infrastruk-
tur 2019–2028, som regeringen 
ska fastställa nästa vår. Prislap-
pen ligger på cirka fyra miljarder 
kronor. LB

En fyra meter djupare farled in till 
Göteborg skulle vara väl investerade 
kronor enligt Trafikverket.
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Bakgrund
Transport begärde sommaren 2016 
att Arbetsmiljöverket skulle stoppa 
ensamarbete för värdetransportörer 
på Loomis. 
Argumenten handlar om säkerhet 
och risker för den som hanterar 
pengar, men också hög arbetsbelast-
ning med många tunga lyft.
Loomis har under processen ansett 
att det inte finns någon förhöjd risk 
för de värdetransportörer som har 
kört enkelturer.

” Man kan få upp- 
fattningen att Loomis 
förhalar och försöker 
använda så mycket 
juridiska krusiduller som 
möjligt för att slippa 
leva upp till det första 
beslutet Arbetsmiljöver-
ket fattade.”

  Martin Miljeteig,  
Transport
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Buss. Chauffören som körde  
bussen, då tre ungdomar från 
Skene omkom i en olycka, miss-
tänks för vållande till annans 
död. Men nekar till brott. Sam-
tidigt förbereder Kommunal en 
stämning av bolaget Bergkvara-
buss till Arbetsdomstolen.

Text Justina Öster

Olyckan, då skidbussen körde  
i diket, inträffade i början av april 
utanför Sveg. Över 20 skadade per-
soner fick föras till sjukhus.

Enligt rutinerna inledde polisen 
en förundersökning och chauffö-
ren är misstänkt för vårdslöshet i 
trafik, vållande till kroppsskada och 
annans död. Men till Borås Tidning 
säger förarens advokat att chauffö-
ren ”förnekar att han på något sätt 
skulle ha varit oaktsam”.

Föraren är medlem i Kommunal, 
där enhetschef Johan Ingelskog 
tidigt påpekade att olyckan inte 
skulle ses som ett ”enskilt ärende 
där en förare har drabbats”. Han 
påminde om att det är ”arbetsgiva-
ren som lägger upp körningar och 
arbetstid” och ansvarar ”för att lagar 
och avtal följs.”

KOMMUNAL HAR HAFT många tvister 
med Bergkvarabuss om bland annat 
ersättningar och arbetstider. Anställ-
da har vittnat om stress, press och 
långa arbetsdagar, uppger facket.

Johan Ingelskog vill i dag inte 
kommentera olyckan och förbun-

dets gruppchef, Yvonne Chevallerau, 
avböjer också. Precis som ansvariga 
på Bergkvarabuss inväntar facket 
polisens och haverikommissionens 
olika utredningar.

Chevallerau betonar att Kom-
munal påbörjade stämningen av 
Bergkvarabuss före olyckan. Tvisten 
har pågått i ett par år utan att 
parterna kunnat komma överens. 
Den rör regler och arbetstider för 
anställda i beställningstrafik i utlan-
det. Åsikterna går isär om vad som 
ska räknas som körtid respektive 
arbetad tid. 

Kommunal räknar med att lämna 
in stämningen till Arbetsdomstolen 
inom en månad.

ENLIGT SIMON SANDBERG på Berg- 
kvarabuss har chauffören inte 
kunnat återgå i tjänst och mår ”som 
man kan förvänta sig efter en så 
fruktansvärd händelse.”

Om tvisten med Kommunal säger 
Sandberg att Bergkvarabuss måste 
”möta den hårda konkurrensen från 
de utländska bussbolagen.” 

Han kallar Kommunals kritik av 
arbetsmiljön missvisande:

– En medarbetarundersökning 
före årsskiftet gav inga såna signa-
ler, snarare motsatsen.

Simon Sandberg tillbakavisar 
också uppgifter i Sydsvenskan om 
att Bergkvarabuss satt i system att 
kringgå kör- och vilotider.

Fotnot: Bergkvarabuss har totalt  
1 800 chaufförer anställda.

Bussolyckan  
blir fråga för AD

Räddningstjänst och ambulans på platsen där den allvarliga bussolyckan på E45 
mellan Sveg och Fågelsjö i Härjedalen inträffade.

I påsktrafiken. En flicka på tre, fyra år stod mitt på planen 
utanför en mack. Jag stannade lastbilen och hon såg nyfiket 
upp på mig, tydligen helt orädd inför lastbilens storlek.

En kvinna kom springande från en bil vid bensinpum-
parna, lyfte upp flickan i famnen och bar henne snabbt 

mot bilen där en man höll på att stuva in någonting i baksätet. 
Plötsligt stannade hon upp, vände sig mot mig med en ankla-
gande blick och ropade något. Även mannen såg åt mitt håll och 
det var som om de trott att jag tänkt köra över flickan.

Man kan nog lugnt säga att chaufförer inte åtnjuter samma 
respekt som ordningsvakter och poliser 
sedan lastbilsattentatet på Drottninggatan.

Facebook är bra ibland. En god vän, för-
fattaren Kjell Eriksson, bor i Brasilien. Där 
är det gängskjutningar var och varannan 
vecka utanför hans hus. Han skrev ner 
några, som han sa, obekräftade uppgifter.

”Apropå, ’jag är i säkerhet’: Risken 
att dö i en terrorattack är mycket liten i 
Sverige, 0,2 personer dör per år av denna 
anledning. Som jämförelse dör fem av 
blixtnedslag, 120 genom mord och 1 500 
av självmord. Fler dör genom att ramla ner från stegar för att 
inte tala om i trafiken. Det är läskigt när felaktig riskbedömning 
också får genomslag i prioritering av våra resurser där till exem-
pel satsningar på att förhindra självmord troligen räddar många 
fler liv än mer kameraövervakning…”

JAG KÄNNER EN kvinna som fick springa för livet den där fre-
dagen. Hon sprang bort från gatan utan att våga vända sig om. 
Samtidigt mötte hon väktare och räddningspersonal på väg 
mot attentatsplatsen. Mitt barnbarn Molly, 11 år, var bara några 
kvarter därifrån. Hennes försök att ta sig hem blev till en skräck-
resa i en buss som zickzackade genom kaoset, fullpackad med 
vettskrämda människor som försökte ringa sina nära på överbe-
lastade telefonlinjer. 

Om jag bara själv varit där eller om någon åtminstone hjälpt 
henne och hållit henne i handen.

Kanske var det vi såg en djup, plötsligt uppflammande, kon-
flikt mitt i Stockholm.

TIOTUSENTALS PERSONER ÄR papperslösa i Sverige och saknar nästan 
alla rättigheter. Deras situation är hopplös då 
de ofta inte kan återvända till sina hemlän-
der. För någon eller några av dem kan stöd 
från IS-islamister kännas som en lösning. 
Om inte i detta liv så i nästa. Kraven är 
små, bara att göra vissa tjänster…

Vi andra blir fruktansvärt rädda när 
attentaten sker. Inte bara av våldet (som ju 
drabbar relativt få personer) utan för 
att vi vet hur det egentligen ligger 
till och att det kan komma mera.

”Jag är i säkerhet”
David Ericsson

Toppen & botten
 Polisen som utreder och som 

kanske kommer att kunna ge 
en större förklaring till det som 
skedde på Drottninggatan.

 Att träffa en obefintlig var 
förr ytterst ovanligt. Nu är de 
tusentals.

David Ericsson är författare 
och lastbilschaufför.

Kanske var det 
vi såg en djup, 
plötsligt upp-
flammande, 
konflikt mitt i 
Stockholm.
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” Uberpop var inte  
delningsekonomi”

Vad är delningsekonomi?
– Det är den del av ekonomin där 

privatpersoner ger varandra tillgång till 
olika resurser. Det kan vara saker som 
man äger: bostäder, bilar eller verktyg. 
Det kan också vara småtjänster. Men det 
handlar om underutnyttjade resurser. Så
dant som annars hade stått stilla eller inte 
använts. Det kan ske genom en digital 
plattform eller kanske en klädbytesmark
nad. Det är mellan privatpersoner, men i 
en större krets än släkt och vänner.

När blir det något annat?
– Säg att jag reser från Sundsvall 

till Helsingborg i min privata bil och 
någon har köpt en tavla på Blocket och 
jag plockar med den, då är det delnings
ekonomi. Det handlar om en resa som 
ändå skulle göras. Men handlar det om 
att man i princip varje dag utför trans
porttjänster mot betalning till andra 
privatpersoner skulle jag kalla det platt
formsekonomi. Det är inte helt lätt att dra 
den gränsen. Men en vanlig Uberresa är 
inte delningsekonomi.

Vad är största plattformen för delning?
– Vi kom fram till att Facebook 

grupper var det mest använda. Det kan 
vara för allt från fritidsutrustning till 
samåkningsgrupper.

Vad händer om något går snett?
– Om två personer inte kommer 

överens så får de ta det till domstol. Men 
säg att jag lite varaktigt erbjuder plats i 
min bil och gör det yrkesmässigt utan 
 firma, då kan jag räknas som närings
idkare och den som fått plats som kon
sument.

– Uberpopförarna körde regelbundet, 
och då skulle de ha deklarerat det som 
näringsverksamhet. Men det fungerade 
inte riktigt så. Plattformarna har inte 
alltid varit så noga med att ge väsentlig 
information.

Hur kommer det sig att det inte är 
någon arbetsrättslig analys i utred

ningen?
– Den har fokus på konsumenterna. 

Det stod uttryckligen i direktiv en att vi 
inte skulle resonera om den arbetsrätts
liga lagstiftningen. Men de arbetsrättsliga 
frågorna är förstås viktiga i delningseko
nomin. Frågor om när man är professio
nell och amatör aktualiseras.

Delningsekonomi är inte så stort i 
 Sverige, kommer det att bli det?

– I dag har ungefär tio procent erfaren
het av det här. Då är det ofta något som 
görs då och då. Men i USA, Storbritan
nien, Spanien och Nederländerna har det 
kommit i gång rejält. I USA är det många 
som jobbar mot de här plattformarna, 
och då är det snarare  plattformsekonomi. 

1

2

3

4

Med nya digitala lösningar går det att 
dela saker och tjänster med vem som 
helst. Karin Bradley har utrett det som 
kallas delningsekonomi åt regeringen.
Text och foto JOHN ANTONSSON

” Människor var helt enkelt 
tvungna att hitta andra sätt 
att klara sig. Då kunde de göra 
småtjänster, hyra ut något de 
äger och hyra ut ett extra rum.”

7 FR ÅGOR / K ARIN BR ADLEY

5

6

7

Då handlar det om människor som har 
en stor del av sin inkomst från olika 
plattformar.

Hur kommer det sig att det vuxit så 
mycket mer i andra länder? 

– Jag skulle säga att det är för att länder 
som Spanien har drabbats hårdare av den 
ekonomiska krisen 2008. Människor var 
helt enkelt tvungna att hitta andra sätt 
att klara sig. Då kunde de göra småtjänst
er, hyra ut något de äger och hyra ut ett 
extra rum. Det kan också handla om att 
leva billigare genom att gå till någons 
hemmarestaurang, resa med andra eller 
sova hemma hos människor på semestern 
genom Couchsurfing. 

Tre exempel:
Skjutsgruppen: 

Kallar sig för en ideell 
samåkningsrörelse. 
 Målet är att spara på 
miljö och resurser ge

nom att låta människor 
åka tillsammans. Sam

åkning arrangeras genom grupper 
i sociala medier och på den egna 
sajten. 

Hoffice: 
Är hemmakontor. 

Människor öppnar helt 
enkelt sina hem och 
låter andra arbeta från 

dem, helt kostnadsfritt.

Airbnb: 
En plattform som är 

förhållandevis populär  
i Sverige. Genom 
 Airbnb hyr privat

personer ut sina lägen
heter som semesterboende. 

Det har blivit kontroversiellt i USA då 
det flyttat kunder från hotell med 
kollektivavtal till privatpersoner som 
inte tänker på anställningsvillkor för 
till exempel städpersonal.
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Karin Bradley är uni
versitetslektor och 
forskare vid Kungliga 
Tekniska Högskolan.
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”I början gick jag ut och kollade att virket verkligen låg som det skulle”, säger Mattias Ackesten. Men numera lastar han timmer lika bra från hytten som när han tidigare 
satt i en kranhytt.

ARBETSPLATS / TIMMERBIL

– DEN STORA skillnaden är arbetsmiljön. 
Jag slipper olycksrisken som det innebär 
att klättra upp i en kran. Utan kranhytten 
blir ekipaget dessutom lättare. Jag kan 
lägga på ungefär 400 kilo mer virke på 
travarna.

Mattias Ackesten är chaufför och 
delägare i familjeåkeriet Johan Ackesten i 
Kolsva i Västmanland.

Det är en solig marsdag när han styr 
den splitter nya Scanian in på ett hygge.

Marken är mjuk. Han hoppar ur bilen 
och kör ner stödbenen i lervällingen. Om 
lastningen varit som alla andra hade det 
nu varit dags att äntra kranhytten flera 
meter över marken.

I stället kliver han in i lastbilens ombo-
nade värme igen – fast på passagerarsidan. 
Där har tillverkaren, Hiab, installerat en 
stol med samma sorts dubbla spakar som i 

Som första åkeri i landet har  Ackestens 
en timmerbil där kranen styrs  inifrån 
lastbilshytten. I ett par månader har 
Mattias Ackesten provat morgon dagens 
teknik i skogsnäringen: VR-glasögon.
Text och foto JAN LINDKVIST

VR-tekniken tar  klivet in i hytten
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”Den största skillnaden är säkerheten, att man slipper klättra upp i en kranhytt. Det har förekommit allvarliga olyckor med timmerkranar. Lyck-
ligtvis har vi varit förskonade i vårt åkeri”, säger Mattias Ackesten.

ARBETSPLATS / TIMMERBIL

en vanlig timmerkran. Plus VR-glasögon, 
där VR betyder virtual reality.

Det är en typ av glasögon som länge 
funnits i dataspelsvärden. De ger en na-
turtrogen tredimensionell bild – en bild 

som dessutom följer med när användaren 
vrider på huvudet.

Fyra kameror skapar det virtuella 
syn fältet. De sitter på en stolpe på själva 
kranen och följer med när den svänger 
runt.

MATTIAS ACKESTEN BÖRJAR lasta. Det är 
som science fiction. Knippen med stockar 
plockas på bakom ryggen på föraren. Det 
skakar och hoppar i lastbilshytten. Efter 
några minuter är den första traven på 
plats och kort därefter nästa.

Mattias har häktat upp kättingarna 
som används för att säkra lasten på tim-
merstöttorna. Han styr dit gripklon och 
plockar med centimeterprecision upp 
krokarna och drar kedjorna över lasset.

– Jag tror helt klart att det här är fram-
tiden, det är ofrånkomligt, säger han.

VR-tekniken tar  klivet in i hytten

Virtual reality på jobbet.

VR-FAKTA I KORTHET
 Virtuell verklighet är en datorgenere-

rad skenvärld i vilken användaren upp-
lever sig vara och agera. Några aktuella 
tillämpningsområden är utbildning och 
träning, design och konstruktion, forsk-
ning och spel. VR-tekniken har en bak-
grund i flygsimulatorer, som utvecklades 
för att möjliggöra billig och säker träning 
och i avancerade presentationstekniker. 
De utvecklades för jaktplans piloter.
Källa: ne.se



28. TRANSPORTARBETAREN  5.2017

Därför
trivs

vi
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Vad gör att du mår bra på jobbet? 
Tänk friskfaktorer, i stället för 
riskfaktor! Kan vi tala om friska 
arbetsplatser? Eller kanske  
hellre hållbara företag med med-
arbetare som håller – över tid?
Text JUSTINA ÖSTER  Illustration GUSTAF ÖHRNELL

et finns inget quick fix. 
Att skapa bra arbets
miljö och ”blomst
rande medarbetare  
i blomstrande företag” 
är ett ständigt pågåen

de arbete, förklarar Per 
Lindberg. 
Han forskar vid Akade

min för hälsa och arbetsliv 
på Högskolan i Gävle och har ihop 

med kollegan Eva Vingård sammanställt 
forskning kring god arbetsmiljö och vad 
som kännetecknar den, på uppdrag av 
Arbetsmiljöverket och regeringen.

Några heltäckande måbrapåjob
betingredienser fann forskarna inte. 
Däremot en rad hälsofrämjande faktorer, 
som återkommer i olika studier.

Dit hör, inte oväntat, cheferna, som bör 
vara positiva, tillgängliga och rättvisa. 
Kommunikationen behöver fungera, lik
som samarbetet i arbetslaget. Positivt och 
socialt klimat lyfts fram, liksom inflytan
de, att man får vara delaktig i arbetet.

HÄNGER DU MED? Vad känner du igen – på 
ditt jobb?

Självständighet och inflytande över sitt 
arbete är också viktigt, enligt rapporten. 
Det ska vara tydligt vad man har för roll 
på jobbet och förväntningar och mål 
likaså. För att må bra behöver anställda 
dessutom erkännande och feedback. 

Få växa och utvecklas i arbetet.
Lagom ska gälla för både tempo och 

arbetsbelastning, och anställda behöver 
administrativt och/eller personligt stöd i 
jobbet. Bra relationer till kunder är också 
en friskgörande krydda. 

Så dyker det som länge studerats i den 

traditionella riskorienterade arbetsmiljö
forskningen upp: en god fysik arbets
miljö. Något som aldrig får glömmas bort, 
betonar Per Lindberg. 

– Att granska vad som skapar välbefin
nande bland medarbetarna och gör ar
betsplatser hållbara ska ses som ett kom
plement till den traditionella forskningen 
om ohälsa och risker i arbetsmiljön. Det 
ena får inte utesluta det andra.

DET FINNS ETT stort behov av fortsatt forsk
ning kring den goda arbetsmiljön, kon
staterar Lindberg. Själv har han gjort en 
studie, där cirka 300 chefer och anställda 
på tre energiföretag intervjuades.

– Gissa vad alla medarbetare sa var 
viktigt? Bra kollegor! Då förstår man 
dimensionen av mobbning, trakasse
rier och utfrysning… En annan sak som 
rankades högt var livsbalansen mellan 
arbete, familj och fritid.

Att ha respekt för varandra, ansågs 
också viktigt, och så var det det där med 
arbetsledarna. Igen. Cheferna ska inte 
framhäva sig själva utan ha förmågan 
att ta ett steg tillbaka. Ge medarbetarna 
förutsättningar att utvecklas och göra ett 
bra jobb.

Samtidigt behöver också arbetsledarna 
stöd och utbildning i sin svåra roll, påpe
kar Per Lindberg.

Han talar om samverkan och ett ”part
nerorienterat” ledarskap, där anställda 
inte blir mästrade uppifrån utan vågar 
ta för sig, säga sin åsikt och ge förslag på 
förbättringar. Som chefen fångar upp.

Men partnerskapet ger också med
arbetar en ett ansvar – för arbetsklimat 
och relationer. ”Glädjespridaren” får 
andra att må bra, och alla kan bidra 

SPECIAL / ARBETSGLÄDJE

DDD
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genom att gå 
utanför sina 
arbetsuppgifter 
och ge varandra 
ett handtag.

”Gnällspiken” 
bör inte få för 
stort utrymme, 
men kan också 
gå att mota 
med motsatsen, 
feedback och att 
bli sedd. 

Att chefen yt
terst är den som 

lägger agendan går dock inte att komma 
ifrån, påminner Lindberg.

– Kommer ledaren i tid och visar andra 
respekt så följer medarbetarna efter.

Någon trend mot en mer friskoriente
rad arbetsmiljö vågar Per Lindberg inte 
uttala sig om, men det finns vissa tecken. 
Och han känner ett starkt sug och intres
se hos personalansvariga.

– Att tala om arbetsglädje och må bra 
på jobbet är så positivt laddat, jämfört 
med bara problem och elände.

I JAKTEN PÅ företags friskfaktorer handlar 
det om att ringa in vad som fungerar, ”de 
hälsofrämjande nyckelfaktorerna”, och 
försöka bygga vidare och satsa på dem. 

– Vi lever längre och stannar kvar i 
arbets livet längre. Därför behöver vi 
arbetsplatser som gynnar vårt välbefin
nande. Vi är inga maskiner, säger Per 
Lindberg.

Fotnot: Rapporten som nämns i artikeln heter ”Den 
goda arbetsmiljön och dess indikatorer. Rapport 
2012:7. Kunskapsöversikt. Arbetsmiljöverket.

SPECIAL / ARBETSGLÄDJE

Ta tempen på 
 arbetsmiljön

Forskaren Per Lindbergs tipsar 
företag som vill undersöka hur 

med arbetarna mår på jobbet.
 Gör en arbetsmiljöundersökning.

 Dela upp resultaten under teman som 
kommunikation, ledarskap, medarbetar-
skap och så vidare. 

 Använd dina lokala experter, medarbe-
tarna, för att följa upp resultaten.

 Dela in dem i arbetsgrupper och ge tid, 
utan chefens närvaro. Så att även de tysta 
törs prata. 

 Negligera inte småsaker. De kan ha 
betydelse.

 Jobba systematiskt i små steg.

 Börja med en greppbar fråga, möjlig att 
åtgärda.

 Sätt upp mål, gör en tids- och åtgärds-
plan.

 Fortsätt beta av frågor och följ upp 
redan åtgärdade – annars är undersök-
ningen snart glömd.

” Lagandan  
är det bästa 
med jobbet”

Klockan är före fem på terminalen i 
Malmö. Cassandra klättar upp på flaket 
till sin tolv meter långa lastbil och kollar 
morgonens last av järnrör, balkar, pallar 
och armering. Hon är gravid, i femte 
månaden, och trots det fysiskt tunga 
arbetet har det gått bättre att jobba på än 
hon vågat hoppas. 

Tack vare åkeriledningens anpassning
ar. 

– Jag kan förstå om de blev lite oroliga 
först. En kranbilsförare som blir med 
barn var något nytt för dem. Vi är bara 
tre kvinnliga chaufförer på åkeriet, säger 
hon. 

En kollega kommer fram. De pratar lite 
om gårdagen och han tar ett par snabba 
kliv upp på flaket. Några ord till hinner 
de med innan Cassandra styr mot Örkel
ljunga och Ljungby. Hon är alltid på plats 
i god tid. 

DET ÄR TRANSPORTLEDAREN Cassandra 
ringer, när det kör ihop sig. Han försöker 
ge henne lättare och kortare körningar 
med färre stopp, nu när sparkandet i ma
gen stör hennes nattsömn. 

Ledningen har också lovat göra en risk
bedömning av hennes arbetsuppgifter. 

– Vi ska tillsammans titta på hur många 
tunga lyft jag har och så där.

Gravid! Mungiporna kunde ha dykt 
till  golvet  på  Ekdahls miljö AB i 
 Skurup. Men allt Cassandra Svens
son fick höra var: ”Grattis!” Sen var 
det inte mer med det. Hon älskar 
sitt jobb som kranbils förare. 
Text och foto JUSTINA ÖSTER

”Lagandan och att vi hjälps åt gör jobbet och 
allting så mycket lättare”, säger kranbilsförar
en Cassandra Svensson. Som inte kan tänka 
sig ett roligare jobb.

”Hälsofrämjande organi
sationer skapas inte av 
en tillfällighet”, säger 
Per Lindberg vid Gävle 
högskola.
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SPECIAL / ARBETSGLÄDJE

TRANSPORTS OMBUDSMÄN OCH regionala 
skyddsombud lade pannan i djupa veck 
när Transportarbetaren bad om tips på 
transportare som har det bra på jobbet. De 
tar ju mest hand om medlemmar som har 
problem. Men Cassandra var en av dem 
som nappade när vi la ut samma fråga på 
tidningens facebooksida. 

Hon älskar utmaningen att tråckla sig 
in med jättebilen i trånga villakvarter, där 
ägarna vill anlägga pool. Härom dagen 
fick Cassandra köra ända in i en ladugård, 
som skulle byggas ut. Dosan, för att styra 
den väloljade kranen, kräver fingertopps
känsla. Cassandra är blixtsnabb upp och 
nerför trappan till flaket, fixar med strop
par och landar godset, mjukt och lätt.

DET ÄR NOG lagandan hon uppskattar mest 
på åkeriet. En kultur som sitter i väggar
na och sprids av vd, transportledare och 
kollegor. Cheferna är som ”vanligt folk”, 
hälsar alltid och frågar hur det är, är lätta 
att nå och prata med, beskriver hon.

De hjälper till att lösa problem och ger 
feedback som ”bra jobbat”. Klagar inte 
om Cassandra ringer och berättar om 

fördröjda leveranser, av olika skäl.
Det dagliga småpratet med arbetskam

raterna är viktigt. Att höra efter hur det 
gått under dagen och tipsa varandra om 
det ena och det andra.

– Ibland när det ser helt galet ut på 
flaket kommer kollegor upp och hjälper 
mig. Det blir teamwork. Jag brukar fråga 
andra också om de vill ha hjälp. Vi kan 
lita på varandra.

ATT KUNDER, SOM känner igen Cassandra, 
byter några ord bidrar till trivseln. Hon 
önskar alla en trevlig dag, innan hon kör 
vidare. 

– Några ord kan göra mycket om man 
känner sig trött och sliten en dag. 

På pluskontot står också att Cassandra 
har sin egen kranbil att ansvara för. Verk
stan ligger nära hemterminalen och hon 
gör själv upp om tider för att underhålla 
bilen. Nya arbetskläder går att hämta ut 
nu när magen växer.

Cassandra ser lätt i arbetsmobilen hur 
mycket hon jobbat, vad obtillägget blir 
och så vidare. Men hon stänger av den 
klockan fyra på eftermiddagen. 

Friskvård eller gymkort finns inte, men 
det bekymrar inte Cassandra. Hon tycker 
hon får nog med träning varje dag när 
hon flänger upp och ner för flaket. Och så 
har hon jakthunden Berit. 

– Hon är mitt träningsredskap, säger 
Cassandra Svensson och skrattar. 

Det värsta som skulle kunna hända 
på jobbet vore nog att bli diskriminerad, 
mobbad och utfryst, funderar hon. 

– Men jag stortrivs. Jag stannar på det 
här jobbet tills jag tröttnar på att köra 
kran.

” Ibland när det ser helt galet ut på flaket 
kommer kollegor upp och hjälper mig. Det 
blir teamwork. Jag brukar fråga andra också 
om de vill ha hjälp. Vi kan lita på varandra.”

Lite snack, skratt och en nypa råd på vägen hinner Cassandra Svensson och kollegan Rickard Hasmar med innan klockan slår fem och de kör åt olika håll.

Fotnot: På försäkringskassans hemsida, forsakrings-
kassan.se, kan du som har ett tungt jobb läsa om 
graviditetspenning och omplacering till ett lättare 
jobb under graviditeten.
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SPECIAL / ARBETSGLÄDJE

Ralf Ekdahl driver åkeriet Ekdahl 
miljö ihop med sin syster. Hans son är 
trafikledare. Är det för att Ekdahls är 
ett familjeföretag som de anställda 
trivs?

– Det beror nog inte på det. Vi är 
rädda om personer som gör ett bra 
jobb.

Text och foto Justina Öster

Cassandra Svensson hör till dem, konsta
terar Ralf Ekdahl. Han tillägger:

– Nu har vi inte en enda chaufför som 
jag vill ska sluta. 
Vad gör ni för att folk ska trivas?

– Vi är som vanliga personer. Det var 
länge sen nu, men om det kör ihop sig 
kan jag själv ge mig ut och köra.

JUST DET SPELAR in, tycker Cassandra, att 
transportledarna vet hur arbetet är och att 
det kan haka upp sig. Att teckna kollek
tivavtal är självklart, anser Ralf Ekdahl. 
Annars blir det bara en massa ”kludd och 
strul”. Några går till facket, som griper in, 
och allt kostar tid och energi, resonerar 
han.

– Det har hänt att anställda skrivit upp 
fler timmar än de jobbat. Då blir jag inte 
glad. Det ska vara rätt från bägge håll! Vi 
kör arbete under eget ansvar och det ska 
vara som i ett förhållande, att vi är shysta 
mot varandra. 

– Alla är en kugge i hjulet. Jag jävlas 
inte med folk för då får jag inget bra jobb 
utfört. Fast, säger Ralf Ekdahl med ett 
stort skratt, det finns väl de som tycker 
jag är en jävla idiot också.

Han brusar upp ibland, medger han, 

Här kommer lönen i tid
när någon ”klan
tar till det” på ett 
oprofessionellt 
sätt, men sedan 
blåser det över. 
Det vet folk. Med 
åldern har hu
möret mildrats. 

Någon perso
nal eller högre 
utbildning har 
Ralf Ekdahl inte. 
Han började 
jobba som tonår
ing och arbets
uppgifterna på 

åkeriet har han lärt sig efter hand. 
De anställda har ingen fackklubb och 

inga lokala tillägg, utöver kollektivavtalet. 
Men åkeriet och Transport har jobbat 
ihop för att tillsätta ett skyddsombud, 
som nu ska ”skickas på utbildning”.

Att åkeriet inte har fler kvinnliga 
chaufförer hänvisar han till att några av 
dem som anställts inte har gillat jobbet, 
på lång sikt. Det här med att skita ner 
sig spelar in, tror både han och Cassan
dra. Fast Ekdahls har, och har haft, flera 
duktiga kvinnliga chaufförer också. Så 
skicklighet har nog inte med kön att göra, 
funderar Ralf Ekdahl.

HAN GÖR INGEN stor affär av att kvinn liga 
förare blir med barn. Det är en del av livet. 

– Manliga chaufförer får ju också barn 
och behöver vara hemma, under en peri
od av livet. Vi hade en gammal trotjänare 
som sa: Det är inte alltid bra att jobba på 
Ekdahls, men man får fan ta mig lön den 
25:e.

Kollektivavtal är en 
självklarhet, tycker Ralf 
Ekdahl. ”På semester n längtar jag till jobbet”

Vi frågade sex transpo rtare om vad som får dem att trivas

Vad är det bästa med 
ditt jobb? Som gör att 
du trivs? Och går dit på 
lätta fötter?
Text JUSTINA ÖSTER

Daniel  
Iso-Aho
33 år, lagerarbetare, 
 Taberg utanför Jönköping:

– Jag var med från början 
på Hyundai Mobis Parts-lagret. 95 procent 
av idéerna hos oss kommer från golvet. La-
gerarbetarna ser ju problemen och tänker 
ut hur de kan lösas.

– Lagerchefen är lyhörd och lyssnar, vi 
diskuterar alltid innan vi ändrar något. När 
det anställs någon ny är det viktigt med per-
sonkemin i gruppen, att alla trivs. En person 
som passar in, men inte har truckkort, får 
utbildning och lärs upp steg för steg.

– Vi har väldigt lite övertid och bra sche-
ma, tre veckor dagtid och en vecka kväll. 
Blir bjudna på julfest, familjedagar och 
andra tillställningar. Friskvårdsbidraget är 
2 500 kronor per år för gymkort, massage 
eller Viktväktarna.

Jenny  
Lindblom
41 år, säljare bensin
station, Hudiksvall:

– Macken har funnits på 
samma plats så länge och vi har blivit 
som en stor familj, med personalen och 
kunderna. Vi jobbar bra ihop, har vår ge-
menskap och behöver inte säga att du gör 
det och jag det, allt flyter på. Det är viktigt 
eftersom det blivit neddragningar och vissa 
dagar är väldigt stressiga.

– Kunderna tycker det är kul att komma in. 
De känner värmen i butiken, att vi tycker det 
är kul att jobba. Jag arbetar heltid och just 
nu funkar det bra, sambon lämnar på dagis.Bra kontakt med trevliga kunder gör jobbet roligare – och lättare.

Gott  
ledarskap

Samspel
Samverkan 

Samförstånd

MÅBRA 
FAKTORER
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Gott ledarskap och goda kollegor. Kontroll och 
inflytande i arbetet. Balans mellan jobb och 
fritid. Tydliga mål och anställningstrygghet.

Detta och lite till får oss att trivas på jobbet, 
enligt samlad forskning.

Välbefinnandet kan också uttryckas i sord:
Samförstånd, samspel, samverkan. 
Stöd av arbetslaget och arbetsledaren.
Feedback och uppmuntran är avgörande för att vi ska 

må bra. Författaren Mark Twain 
kunde leva två månader på en 
komplimang, skrev han.

Googlar man en stund kring ”må 
bra på jobbet” hamnar man snart 
på betydelsen av skratt. Skratt 
minskar stressen, samtidigt bidrar 
tänjda smilband till en bättre 
produktivitet och kreativitet på 
arbetsplatsen, rapporterade en rad 
tidningar för en tid sen.

Där framgick också att barn 
skrattar i snitt 400 gånger per dag, 
medan vuxna över 35 halkat ner till 
15. Betänk hur mycket tid vi tillbringar på jobbet…  Enligt 
samma refererade undersökning skrattar arbetare och 
landsortsbor mer än båda tjänstemän och storstadsbor. 

MEN FÅR MAN verkligen ha kul på jobbet? Studier tyder på 
att det är ekonomiskt lönsamt för företagen.

Fast om man nu jobbar på en arbetsplats där alla drar 
åt olika håll och hela atmosfären andas talabakomryg
gen, frustration, leda och uppgivenhet? För buller finns ju 
gränsvärden, men riktlinjer saknas för hur dysfunktionell 
kommunikationen på en arbetsplats kan bli. 

Eller när chefen, och gnällspikarna, blir direkt skadliga 
för både anställda och produktion. 

Kanske kan en medarbetarundersökning ge nytt 
avstamp, om resultat och åtgärder följs upp, fortlöpande. 
Arbetsmiljö verkets nya föreskrifter 
för den organisatoriska och so
ciala arbetsmiljön ger arbetsgi
varna långt gående ansvar för 
anställdas psyko sociala hälsa. 
Utöver den fysiska.

I DEN STRIDA strömmen av må
brapåjobbettips uppmanas 
vi annars att ta en tupplur 
och dagdrömma mer. Se 
på något grönt, låter ju 
inte riktigt seriöst, men 
man kan förstås tänka: 
träd, växter, gräs.

Vi kommer i alla 
fall långt med att säga 
”hej” när vi möts, fråga 
kollegan hur det är, ge 
beröm, våga skäm
ta. Och ta hand om 
 nyanställda.

Säg det med  
ett s-ord

Justina Öster

Justina Öster är reporter  
på Transportarbetaren.

Men får man 
verkligen ha 
kul på jobbet? 
Studier tyder 
på att det är 
ekonomiskt 
lönsamt för 
företagen.

SPECIAL / ARBETSGLÄDJE

”På semester n längtar jag till jobbet”
Vi frågade sex transpo rtare om vad som får dem att trivas

Therése  
Hedman
40 år ”sopkärring”,  
Stockholm:

– Mina kollegor på Ragn-
Sells! Att vi är en så bra arbetsgrupp. Det är 
jätteviktigt. Vi har varit lite olika konstella-
tioner men just nu är vi den ultimata kombi-
nationen av människor. Vi lyssnar  
på varandra. Och så har vi fått en väl-
digt bra förman, som uppmuntrar oss att 
komma med idéer, lyssnar och inte är 
konflikträdd.

– Vi har morgonmöte varje onsdag, då 
alla får säga vad vi tycker, tänker och ge 
förslag på förbättringar. Vår förman är inte 
rädd för cheferna över sig. Ibland behöver 
vi en talesperson som talar för  
hela gruppen och det gör han, utan att 
tveka.

– Mina arbetstider, 6–15, är också bra. De 
funkar ihop med resten av mitt liv, så att 
jag kan hämta barnen på dagis och slipper 
gå ner i arbetstid. 

Kjell-Göran 
Karlsson
58 år, miljöarbetare, 
utanför Karlskrona:

– Nog trivs jag, annars hade 
jag inte stannat på Affärsverken, renhåll-
ningen, i Karlskrona i 30 år! Vi har gym, 
bastu och massage en gång i veckan om 
man har problem med rygg, axlar och så. 
Gymmet köpte vi begagnat från ett  
hotell.

– Alla får en friskvårdspeng på 1 000 
kronor per år. De pengar som inte används 
lägger vi i en gemensam pott och köper in 
nya grejer till gymmet för. Vi är många som 
gymmar.

– Alla fackliga representanter träffar vd:n 
en gång per månad. Han berättar vad som 
ska hända i framtiden och vi säger vad vi 
tycker och tänker. Jobbet i sig är väl inte 
så kul, men datorerna och all ny teknik 
underlättar arbetet enormt. På semestern 
brukar jag längta tillbaka till jobbet igen 
efter ett tag.
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Maggan  
Johansson
57 år, tidningsbud,  
utanför Trollhättan:

– Jag tycker det är jätte roligt att köra 
ut tidningar, att sköta om sig själv och 
fatta besluten själv. Att man har frihet 
och ansvar. Särskilt kul är det ibland, 
när man springer på någon. Och ser hur 
den som har brevlådan ser ut!

– På julen får jag julklappar, många 
chokladkartonger. Jag kör på landet 
och där tror jag de uppskattar en myck-
et mer. Jag får väldigt sällan skäll, men 
ibland när det är svårt väglag undrar 
någon: Varför kom du inte? Fast de vet 
att jag försöker så mycket jag kan.

– Ensamt? Nej, vi träffas ju innan 
vi kör ut. På mitt förra jobb på Saab 
Automobil stressade jag mig sönder och 
samman. Det här är mycket bättre.

Tydliga 
mål

Goda  
kollegor

Respekt för 
varandra

Skratta 
ihop
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Ortnamnen –  
en lång historia  
i kortform

ORTER, BYAR, TORP, sjöar, älvar – alla har 
de namn som gör att vi känner igen dem. 
Längs vägarna pekar skyltar rakt ut i 
skogen, och på kartor och i gps:er rullar 
de förbi som en bekräftelse på var man 
befinner sig – och att man är på rätt väg.

I Uppsala finns Institutet för språk och 
folkminnen. På Namnarkivet där  arbetar 
forskare med just de ortnamn som finns 
på skyltar, kartor och i vårt dagliga 
samtal, som berättar om var vi bor eller 
grannen har sin sommarstuga.

– Vårt uppdrag är att tolka ortnamn
en för att bättre förstå dem och deras 
historia, och det har vi gjort sedan 1902, 
säger Annette Torensjö, avdelningschef på 
Namnarkivet.

OM MAN INTE har läst språkhistoria är det 
för det mesta svårt att tolka ortnamn, men 
för den som kan exempelvis fornsvenska 
öppnar sig möjligheterna att förstå vad 
namnen har att berätta.

– Därför är det gamla källmaterialet så 
viktigt. I Sverige kommer vi inte så myck
et längre tillbaka i tiden än medeltiden 
eftersom vi inte hade något spritt skrift
språk i landet. På kontinenten, där emot, 

Orterna är för det mesta bara namn på skyltar som 
vi inte är på väg till. Men namnen är en central del av 
vår historia och ett osvikligt sätt att orientera sig på.
Namnarkivet i Uppsala har i över 100 år tolkat nam-
nen åt oss, namn som gömmer mycket kunskap i sin 
korta form.
Text och foto JOHAN LINDSTÉN

Annette Torensjö är avdelningschef för Namnarkivet i Uppsala. Hon gillar verkligen den gamla analoga kortkatalogen som står i källaren. Här finns en enorm kunskap om 
den svenska namnarvet. Mycket återstår fortfarande att både lära och förstå.
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finns det många fler källor som från 
800talet och framåt berättar om bland 
annat Skåne, Uppsala och Norden.

Källmaterialet består av allt från 
runstenar till olika skriftliga källor som 
brev, köpehandlingar och fastighets
register, där ortnamnets olika skriv
former förekommer.

– Det är ett bra sätt att kunna förstå 
varifrån namnet egentligen kommer, sä
ger Annette Torensjö, och tar Hönsgärde, 
strax söder om Uppsala, som exempel. 
(Mer om det i faktarutan.)

NÄR NYA NAMN tillkommer i dag är det 
nästan uteslutande i stadsmiljöerna, där 
områden förtätas eller där det byggs nya.

– Ofta finns det gamla namn på 
om rådet som man kan ta upp på nytt 
antingen för hela området, ett torg eller 
gatorna. I de här gamla namnen kommer 
vi då ihåg hur det var på platsen förr, där 
det kan ha legat exempelvis en stor gård 
med torp under sig.

Namnarkivets forskare arbetar mycket 
tillsammans med bland annat kommuner
na för att hitta just dessa namn som har en 
gammal förankring på platsen.

Nordiska ortnamn skiljer sig på ett 
väsentligt sätt från dem på kontinenten 
genom att vi sällan har politiska namn 
på våra orter. Här är det i stället naturen 
och personer som har legat till grund för 
namngivningen. 

MEN VARFÖR ÄR det då så viktigt med vad 
platser heter?

– Människor som jobbar med trans
porter är kanske de som kan och ser flest 
ortnamn. Beställer jag en taxi är det vik
tigt att jag är tydlig. Att ha ett och samma 
namn på en gata gör att kommunikation
en blir både effektiv och precis.

Hur frustrerande är det inte om en 
körorder har en oprecis eller rent 
felaktig adress så att chauffören behöver 
snurra omkring och leta? Namnen knyter 
människor och platser närmare varandra 
och gör vardagen enklare för oss alla. Och 
i bästa fall kan man även få sig en hårt 
komprimerad historielektion på kuppen, 
för hur var det nu med Sexdrega …?

NÅGRA 
ORTNAMN 
OCH DERAS 
 BETYDELSE

 Enköping: Där 
två stora Eriks-
gator enades vid 
handelsplatsen, 
köpingen. 

 Litslena: Skrevs 
på 1300-talet som 
Litlene, det lilla 
vägmötet, enet. 

 Sexdrega: Sex 
goda fiskeplatser 
längs Ätran. 

 Fjuckby: Fjuka är 
fornsvenska för att 
fara hastigt i luften, 
yra, ett fenomen 
som kan antas ha 
givit platsen dess 
namn. Några på or-
ten 2006 ansökte 
om namnändring, 
då fjuck kunde 
kopplas till det eng-
elska ordet ”fuck”. 
Ändringen gick inte 
igenom. 

 Hönsgärde: 
Kallades år 1333 för 
Hidhinskelf, Hidkin 
efter en man som 
platsen uppkallad-
es efter, skelf bety-
der ungefär platå, 
förhöjning (hylla). 
Namnet förvanska-
des sannolikt vid 
uppteckning av 
jordeboken då 
mark skulle beskat-
tas. Det var ont 
om skrivkunniga i 
landet, de som då 
kom från kontinen-
ten kunde ha svårt 
att höra vad orten 
kallades och skrev 
helt enkelt vad de 
hörde: Hönsgärde.

Tidigare använde namnforskarna så kallade 
primäranteckningsböcker där de noterade 
sina nya insikter om gårdar och orter i sam-
band med forskningsresor i landet.

1

2

3

Sommar teater
Långa och lite tråkiga sommar-
kvällar kan förgyllas med musik och 
teater. Här följer tre tips från olika 
platser i landet. Dags att planera.

 Komedi ”Spanska flugan” med 
Sven Melander i huvudrollen 
som senapsfabrikör Klinker. 
Spelas utomhus vissa kvällar på 
Gunnebo Slott i Mölndal, strax 
söder om Göteborg. 
 Musikal Lyssna till de bästa 
musikallåtarna från Broadway 
på besök i Nordanåteatern i 
Skellefteå under titeln ”Sound 
of Musicals”.
 Teater I år är det 700 år 
sedan den historiska händelsen 
 Ny köpings gästabud. Det firar 
 Teater Sörmland genom att  
sätta upp en helt nyskriven 
version av det årliga sommar-
spelet på Nyköpings Hus.

1 2 3De viktiga kartor som Namnarkivets katalog hänger ihop med, bands samman tidigare till böck-
er. De gamla volymerna förvaras i särskilda stålskåp. I dag finns alla kartor i datorer.

KULTUR

 Fler namn och mera fakta på vår hemsida, trans-
portarbetaren.se.

ORTNAMN SOM VÅRA LÄSARE 
VILL VETA MER OM

 Kylen: Skåne, ungefär Kullen, förmod-
ligen från det forndanska ordet för höjd. 

 Lye: Gotland, ungefär skydd eller lä. 

 Stånga: Gotland, svårt att tolka, men 
sannolikt har det koppling till att något 
slags viktig konstruktion av trästänger kan 
ha funnits på platsen. 

 Skuttunge: Uppland, ungefär de som bor 
vid det snabba vattnet, där skutt, skott, 
skjuta fram snabbt kan sägas höra ihop, 
och unge betyder folk. 

 Simonstorp: Södra Sverige, helt enkelt 
Simons boställe eller lilla gård. Finns 
 närmare 50 platser med det namnet.

Poetisk busschaufför
Regissören Jim Jarmusch senaste 
film bär namn efter staden Paterson 
i New Jersey i östra USA, där den 
också utspelas. Busschauffören 
Paterson (ja, även han heter så!) har 
ett enahanda liv. Mitt i monotonin 
växer dock poesi fram i Patersons 
svarta, tummade skrivbok. En hel 
värld får liv på korta, animerade 
rader, baserade på personer som 
Paterson möter under sin dagliga 
körtur. ”Paterson” finns att hyra via 
alla de stora strömningstjänsterna 
på internet. JL
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Litteratur på väg
Den sista veckan i april 
öppnar Transport sitt 14:e 
vägkrogsbibliotek. Långt  
i norr – på macken vid 
väg 97 i Vuollerim i Lapp-
land.  Romaner, faktaböck-
er, historisk litteratur, deckare 
och andra ljudböcker kan lånas för 
att göra långa vägar lite kortare. 
Det kostar ingenting. JL
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MAJKRYSSET

Lösningen ska sändas till Transportarbetaren, Box 714, 101 33 
 Stockholm och vara  redak tionen till handa senast den 9 maj.  
Märk  kuvertet ”Majkrysset”.
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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G
äller TGL för den 

som
 jobbar efter 65?

Jag fyller 65 till som
m

aren 
m

en har tänkt m
ig att jobba 

kvar ett par år till. G
äller tjänste-

grupplivförsäkringen (TG
L) som

 jag 
har genom

 kollektivavtalet även när 
jag är 65 och äldre? 

 
Inte pensionär

Svar: Ja, grupplivförsäkringen 
gäller – under förutsättning att 
den försäkrade fortsätter att jobba 
och är anställd utan uppehåll efter 
65-årsdagen. För dig som

 är äldre 
än 64 år ligger beloppet som

 din 
efterlevande får på 44 30

0
 kronor 

om
 du jobbade ungefär halvtid eller 

m
er. Till detta kom

m
er begrav-

ningshjälp och ett extra barnbelopp 
om

 den som
 avlider har barn under 

21 år.
Sture Thorsell, försäkrings - 

ansvarig på Transport

H
ur länge kan m

an 
vara provanställd?

Kan m
an ha provanställning/

tim
anställning hur länge som

 
helst? 

Elisabeth

Svar: Provanställning kan m
an ha i 

upp till sex m
ånader, sedan övergår 

den till en tillsvidareanställning om
 

ingendera parten har sagt upp den. 
Så kallad ”tim

anställning” finns 
inte som

 anställningsform
 enligt 

lagen. Därem
ot finns det i m

ånga 
av våra avtal anställningsform

en 
”behov av extra arbetskraft”. 
Den anställningsform

en övergår 
inte autom

atiskt till en tillsvidare-
anställning enligt tvåårsregeln. 
(Vilket därem

ot vikariat och allm
än 

visstidsanställning gör, om
 de har 

pågått i m
er än två år under en 

fem
årsperiod.)Peter W

insten, central  
om

budsm
an i Transport

Färre körningar gav 
skuld i kom

pbanken
Jag har m

ånadslön. M
en förra 

 m
ånaden fick jag bara köra 

122 tim
m

ar. På lönespecen såg jag 
att chefen hade kvittat det m

ed 52 
tim

m
ar kom

p. Så nu har jag en skuld 
i kom

pbanken. Det kan väl inte vara 
rätt?  

Transportare

Svar: N
ej, det här verkar fel. 

O
m

 du har m
ånadslön ska arbets-

givaren hålla dig m
ed jobb. Du själv 

ska stanna på din arbetsplats även 
om

 du inte har några arbetsupp-
gifter, och invänta besked om

 vad 
du ska göra i stället. O

ch när det 
gäller kom

pledighet ska arbets-
givare och arbetstagare vara över-
ens om

 när den ska tas ut.
Jag tror att du och din chef 

m
åste kom

m
unicera om

 hur det ska 
fungera när körningarna blir färre 
än planerat. O

m
 ni inte kan lösa 

det tycker jag att du ska ta kontakt 
m

ed din lokala Transportavdelning.
M

agnus Larsson, central  
om

budsm
an i Transport

Får chefen stryka  
m

in övertid?
H

ar m
in arbetsgivare rätt att 

stryka m
in övertid? U

ppger 

vi inte direkt att vi jobbar över så 
stryks tim

m
arna. Sam

m
a sak gäller 

om
 arbetsgivaren anser att det inte 

föreligger någon bra m
otivering till 

övertiden. 
 

En ifrågasättande chaufför

Svar: All övertid ska vara beordrad. 
I ditt fall m

åste du därför varje 
gång du inte hinner bli klar m

ed 
jobbet inom

 arbetstiden ta kontakt 
m

ed din chef. O
m

 du då inte får ok 
för att jobba över så bör du avbryta 
arbetet, för att inte riskera att få 
jobba gratis.M

agnus Larsson, central  
om

budsm
an i Transport

G
äller TG

L-försäkringen om
 jag jobbar vidare 

 efter 65? H
ur länge kan m

an ha provanställning? 
Får chefen m

ixtra m
ed m

ånadslön och kom
p? 

Kan arbetsgivaren stryka m
in övertid? Fråga 

facket om
 du undrar vad som

 gäller på jobbet. 
Transports om

budsm
än och experter har svaren.

Fråga våra experter! 
Skriv till redaktionen@

transport-
arbetaren.se. eller Fråga Facket, 
Transportarbetaren, Box 714,  
10

1 33 Stockholm
.

Nattens hjältar 
O

riginalserie för Transportarbetaren av konstnären och tidningsbudet Kristoffer N
ilsson.

G
rattis!

Förra m
ånadens lösning finner 

ni här ovanför.
Vinnarna av två trisslotter: 
Lennart Forsberg, Ö

rnsköldsvik 
Björn Svenhard, Solna 
Johanna von H

eijster, A
ngered.

Vinnarna av en trisslott:  
D

oris A
xelsson, Karlstad 

M
artin Sanders, U

ppsala 
H

ans Sandahl, Filipstad.

Vinnare av Lars Sjölunds  
fotobok N

icklas Kruuka –  
i dröm

fabrik och paradis:
Kurt Jonsson, O

ckelbo.
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K lockan var 14.58 på fredagen. 
Vi hade just börjat summera 
veckan som gått. Avtalsrörelse 
i full gång. Kongressförbered
elserna i sin slutfas. Plötsligt 

blinkar mobilerna på bordet. Terroratten
tat i centrala Stockholm. Några stenkast 
från förbundskontoret. Allt stannar. En tv 
slås på. Tomma blickar fästs på skärmen. 
Känslan av att befinna sig så oerhört nära 
men ändå så långt ifrån. 

Gatan där vi, som samlas runt den där 
tv:n, dagligen rör oss har på ett par sek
under förvandlats från människomyller 
till något som bokstavligt talat ser ut som 
en krigszon. Med hjälp av ett fordon som 
vi normalt sett känner som en arbets
plats. Nu användes det som ett vapen 
i syfte att döda människor. Händelsen 
fastnar på våra näthinnor. För vissa var 
den promenaden det sista de gjorde i 
livet. Våra tankar är med de anhöriga och 
skadade.

Attentatet kommer att påverka samhäl
let under lång tid. Men det gäller att inte 
fatta ogenomtänkta beslut i kölvattnet 
av det som nu hänt. Det är nämligen det 
som är terrorns syfte. Att skapa rädda 
samhällen. Som stängs. Och där miss
tänksamheten mellan människor gror.

SANNINGEN ÄR ATT vi inte kan leva tillsam
mans utan att lita på varandra. Varen
da vardagssituation kan när som helst 
förvandlas till ett rent helvete om någon 
bestämmer sig för det. Mot det hjälper 
inga väghinder eller kameror.

Vi ska naturligtvis göra allt vi kan för 
att förhindra att det sker igen. Ivern att 
hitta snabba lösningar får dock inte leda 
till att de som bara träget gör sitt jobb 
ställs som skydd mot våldsverkarna. 

Men mörkret som föll över oss denna 
eftermiddag gjorde det också lättare att 
se ljuset. Människor gick samman. Fast 
beslutna om att rädda, hjälpa och stödja. 
Och just där fanns Transports medlem
mar. Ni som varje dag möjliggör vardag
en. Allt som oftast i tysthet. Och ibland 
till och med blir utskällda.

JAG TÄNKER PÅ det ofta. På promenaden 
hem en sen natt i mötet med ett tidnings
bud som just börjat sitt arbetspass. När jag 
ser en sopgubbe släpandes på ett alldeles 
för tungt kärl över en alldeles för hög trös
kel. I en underbemannad flygplatskon

troll med sönderstressade turister på kö. 
I ljudet av irriterat tutande på en lastbil 
som kör om en annan. Det blev tydligt där 
i kaoset. Att det är Transports medlemmar 
som upprätthåller vardagen. Ordnings
vakter, lastbilschaufförer, taxichaufförer, 
parkeringsvakter, värdetransportörer och 
många fler var plötsligt i allas blickfång.

En heter Santiago och en annan 
Ahmed. Troligen räddade de väldigt 
många liv denna fredag. Med sina vär
detransportbilar varnade de strosande 
människor att fly till säkerhet. 

MIN SON GICK just på den där gatan med 
sin farmor just den tiden dagen innan. 
Han lekte på ett av de betonglejon som 
också är tänkt att fungera som ett hinder 
för fordon. Betonglejonet är nu söndertra
sat. Och med det ett antal människors liv. 

Låt oss hoppas att något sådant här 
vidrigt aldrig någonsin 
sker igen. Men om 
det sker känner i 
alla fall jag mig 
tryggt förvissad 
om att ni finns 
där och gör det ni 
alltid gör. Ser till 
att vårt samhälle 
fungerar.

Det är ni som ser till att 
vårt samhälle fungerar

Markus Pettersson 
är tillförordnad 

 förbundsordförande  
i Transport

Men mörkret som föll över oss 
denna eftermiddag gjorde 
det också lättare att se ljuset. 
Människor gick samman.  
Fast beslutna om att rädda, 
hjälpa och stödja. Och just där 
fanns Transports medlemmar. 
Ni som varje dag möjliggör 
vardag en.

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).

1
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3

4

5

6

7

11
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28
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41
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9

46
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18

19

20

55

51

17

28

1

26
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Det här h änder på din avdelning
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AVDELNING 3 GÖTEBORG
Seniormöte Pensionärssektio-
nen har möte tisdagen den 2 
maj kl 11 på avdelningskonto-
ret, Fjärde Långgatan 48, 8:e 
våningen. Vi bjuder på fika. 
Välkomna!

AVDELNING 4 ÖSTERGÖTLAND
Sammanträde med avdelning
ens representantskap 
Detta möte avhåller vi kvällstid 
tisdagen den 23 maj kl 18, med 
mat från 17.15 på restaurang 
Lagerbladet, Snickaregatan 
22 i Linköping. Skulle du som 
medlem vilja gästa oss och 
se vad vi gör, så hör av dig till 
ordförande Marika Lindberg på 
010-480 31 38 senast den 18 maj.
Medlemsmöten 

 Sektion 1: Den 9 maj kl 
18,Slakthusvägen 2 (Kråk vilan) i 
Norrköping. Vi bjuder på kaffe 
och smörgås. 

 Sektion 3: Den 8 maj kl 18 
med taxitema, filmvisning. 
Hålls på avdelningsexpedi-
tionen, Generalsgatan 4 i 
Linköping. Vi bjuder på kaffe 
och truckmacka. Anmälan till 
mats.l.andersson@transport.
se alternativt marika.lindberg@
transport.se.

 Sektion 5: Den 10 maj kl 18 på 
ABF, Kyrkogatan 6  
i Motala.

 Sektion 6: Den 8 maj kl 
18.30 på Restaurang Monte 
Carlo i Vimmerby. Avdelningens 
ombudsman Peter Johansson 
kommer på besök. Välkomna!

 Sektion 7: Den 11 maj kl 
18.30 till cirka 20 på Mejeriet, 
Vårdträdsplan 3 i Västervik. 
 Regionala skyddsombudet 
Carina Lövgren gästar oss och 
ger lite information kring för-
säkringar och arbetsmiljö. Kom 
och träffa den nya sektions-
styrelsen också!
Kaffe och smörgås bjuds det 
på. Anmäl dig till ordföran-
de Niklas Johansson, 070-
623 63 05 eller taxinicke@
hotmail.com, senast den 8 maj.

AVDELNING 5 STOCKHOLM
Sektionsmöten i maj

 Bevakningssektionen: 
Onsdagen den 17 maj kl 18.30 
– gäst från Polisen som pratar 
om förortsvåldet. 

 Oljesektionen: Onsdagen 
den 17 maj kl 18.30 – fyllnadsval 
till styrelsen.

 Renhållning: Onsdagen den 
17 maj kl 18 – upphandlingarna.

 Taxi/buss: Måndagen den 15 
maj kl 18 – upphandlingarna.

 Terminal: Tisdagen den 
16 maj kl 18.30 – fyllnadsval 
styrelse.

 Tidningsbud: Måndagen den 
15 maj kl 17.30 – morgontidning-
ens framtid.

 Åkeri: Torsdagen den 18 maj 
kl 18 – rapport från Ikea-kam-
panjen.
Samtliga möten äger rum i 
Solna Folkets hus, Skytte holms-
vägen 2 i Solna. Kaffe/te och 
mackor finns på alla mötena. 
Självklart kommer det också att 
rapporteras från avtalsförhand-
lingarna, i den mån det finns 
något att rapportera. Mer utför-
liga kallelser finns i Transport-
femman och på  sociala medier.

AVDELNING 6 VÄRMLAND
Kommande aktiviteter 

 Karlstads stadslopp den  
17 juni: Häng med på nått skoj! 
Avdelning 6 ställer upp med 
ett gäng i Karlstads Stadslopp, 
häng med du också! 
Avdelningen står för anmäl-
ningsavgiften om flera med-
lemmar vill delta. Anmälan till 
avdelningen, 010-480 30 06 
alternativt transport.se, senast 
den 1 juni.
Gå en facklig grundutbild
ning! Alla medlemmar bör gå 
Startpunkten. Hör av dig till 
avdelningen för mer informa-
tion. Kommande kurser hålls 
närmast den 2 maj, 2 juni och 
4 september. Anmäl dig på 
010-480 30 06 alternativt 
transport.6@transport.se.
Vill du lära dig mer om dina 
rättigheter på jobbet? Gå 
en Avtalspunkt! Avdelningen 
anordnar endagsutbildningar i 
samtliga avtal. En förutsättning 
för att få rätt lön är att man 
själv vet vad rätt lön är.

 Bevakning: 30 maj.
 Transportavtalet: 29 augusti.
 Övriga avtal: Hör av dig 

med intresseanmälan till 010-
480 30 06 eller transport.6@
transport.se, så ordnar vi en ut-
bildning så snart det är möjligt.
Övriga kurser Det finns många 
fler kurser i kurskatalogen, ta 
kontakt med Monica Strandli 
på 010-480 31 84 för mer infor-
mation.

AVDELNING 7 SÖDERMANLAND
Medlemsmöten

 Sektion 1, Nyköping har 
medlemsmöte den 11 maj kl 18 
på avdelningen.

 Sektion 2, Eskilstuna har 
medlemsmöte den 13 maj kl 17 
på ABF-huset i Eskilstuna.
Glöm inte att uppdatera dina 
kontaktuppgifter till Transport!

Första maj Kom ihåg att gå ut 
den 1 maj!

AVDELNING 9 ÖREBRO
Nästa avdelningsstyrelse
sammanträde hålls den 22 
maj kl 8.30 till cirka 16.40 på 
avdelningen, Elementvägen 5, 
702 22 Örebro.
Är ni intresserade av vad 
facket gör? Kom då på en 
Startpunkt och få lite mer 
information om varför vi finns. 
Nästkommande kursdatum är 
lördagen den 20 maj. Kontakta 
studieorganisatören Christoffer 
Nordvall för mer info. Tel 010-
480 32 23 eller mejl christoffer.
nordvall@transport.se.
Vi söker en organisatör till 
hös ten! Vi har fått möjlighet att 
genomföra ett projekt. Är du  
sugen på att hjälpa folk att bli 
 aktiva och mer engagerade? 
Jobbet innebär rörliga arbets-

tider och kräver mycket bra 
social kompetens. Det är bra 
om du har lite facklig utbildning 
från början, så du vet vad du 
ger dig in på. Arbetet kommer 
att dra i gång i september. 
Kontakta avdelningen för att få 
veta mer eller anmäl ditt intres-
set på tel 010-480 30 09 eller 
mejl transport.9@transport.se.

Ny ungdomsansvarig. Sigrid 
Wahlin är vår nya ungdoms-
ansvariga. Hon har jobbat i 
bevakningsbranschen i flera 
år och har ett stort intresse av 
att få yngre medlemmar att 
intressera sig. Är du under 30 
år och vill vara med? Telefon-
nummer och mejl kommer snart. 
Kontakta avdelning om ni har 
frågor till henne.

Pensionärsklubben 
 Följ med oss till Essundet 

den 16 maj. Vi bjuder på kaffe 
och räkmacka där. Samling vid 
Svampen/parkeringen för sam-

Material till nästa  nummer 
lämnas senast den 9 maj till 
christina.ahlund@transport
arbetaren.se.

Tåga med oss på första maj!
AVDELNING 5 STOCKHOLM
Årets häftigaste förstamajtåg är det med avdelning 5 från 
Humlegården till Norra Latins skolgård. Vi är på plats från 
kl 13, tåget avgår 14 och vi är framme cirka 15. Obs! Alla som 
går med i vårt tåg får en delikat varmkorv i avdelningens tält 
vid Norra Latin. Vid tältet pratar vi om allt mellan himmel 
och jord och skulle du tröttna på oss kan du lyssna på tal av 
KarlPetter Thorwaldsson och Karin Wanngård. Välkommen 
att vara med.
AVDELNING 6 VÄRMLAND
Sektionerna firar traditionsenligt första maj runt om i 
Värmland. Ta kontakt med din sektionsordförande för mer 
information. Kontaktuppgifter finns på transport.se.
AVDELNING 16 GOTLAND
Traditionellt första maj firande i Visby, med samling vid 
Korpen kl 10 och avmarsch mot Bingebyparken 10.30. 
 Huvudtalare är sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Avdel
ningen bjuder på mat för deltagare.
AVDELNING 19 NORRA MÄLARDALEN
LOfacken i Västerås inbjuder till familjedag med bland 
annat fiskdamm och hoppborg, på Bondtorget i Västerås, 
11–14. LO bjuder på korv med bröd. Man ansluter sedan till 
förstamajtåget som avgår 15 från Stora torget i Västerås. 
AVDELNING 20 NORRA SMÅLAND
Första maj firas på flera håll i avdelningens område, i Jön
köping drar festligheterna i gång 13 på Hovrättstorget och 
demonstrationståget går 14.30. Kl 15 talar utrikes minister 
Margot Wallström. Ta med dig familj och vänner och fira 
första maj med oss!

MEDLEM

Det här h änder på din avdelning
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åkning kl 14. Anmälan senast 
den 30 april till 010-480 30 09!

 Förfrågan om resa i augusti: 
Vilka är intresserade av att 
följa med till VW-museet och 
sedan vidare till Askersund 
för räkfrossa ombord på MS 
Wettervik? Eventuellt en liten 
egenavgift. Anmälan om 
intresse till 010-480 30 09!

AVDELNING 11 GÄSTRIKLAND 
/NORDUPPLAND
Sammanträdesplan 2017
Representantskapet samman-
träder: 

 Torsdagen den 7 september.
 Torsdagen den 23 november 

(budget).
(Eventuella ändringar av datum 
kan ske.)
Sektionsmöten:

 Sektion 1: torsdagen den 15 
juni, torsdagen den 5 oktober 
(verksamhetsplan), onsdagen 
den 6 december.

 Sektion 5: torsdagen den 15 
juni, torsdagen den 5 oktober 
(verksamhetsplan), onsdagen 
den 6 december
Vill du gå en utbildning? 
Kontakta Magnus Dawest, 
tel 010-480 32 46 eller e-post  
magnus.dawest@transport.se, 
för mer information om vilken 
utbildning som kan passa dig.
Medlemsinfo Kom ihåg ”Med-
lem värvar medlem”! Du som är 
medlem får ett Superpresent-
kort värt 200 kronor om du 
värvar en ny medlem.

AVDELNING 12 MALMÖ
Sektion 55 Taxi och buss har 
följande mötesdagar under 
2017–2018:
Medlems och styrelsemöten:

 Den 31 maj kl 19 på avdel-
ningen. 

 Den 23 augusti kl 19 på av-
delningen.

 Den 20 september kl 19 på 
Sjöbo Gästis.

 Den 22 november kl 19 på 
avdelningen.
Nomineringsmöte: den 24 janu-
ari 2018 kl 19 på avdelningen.
Årsmöte: den 28 februari 2018 
kl 19 på avdelningen.
Vid samtliga möten gäller: För-
anmälan till Leif senast dagen 
innan på 0735-77 51 33.
Sektion 70 olja, bensin, gummi 
och sektion 80 tidningsbud/
reklam har medlemsmöte 
måndagen den 8 maj kl 17.30 
på avdelning 12:s kontor på Kos-
terögatan 5 i Malmö (buss 32). 
På dagordningen bland annat 
avtalsrörelsen. Styrelsen träffas 
kl 17. Fika serveras. Maths Nils-
son, 072-149 33 24.
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AVDELNING 16 GOTLAND
Sommarjobb Samtidigt som 
semestern börjar bli klar börjar 
också sommarjobbarna bli 
klara. Glöm inte att du ska 
ha anställningsbevis och att 
arbetsgivaren ska ha kollektiv-
avtal. Har du frågor eller fun-
deringar kontakta avdelningen, 
010-480 30 16, eller Fackets 
hjälptelefon, 020-56 00 56.
Värva en medlem! Du vet väl 
att du som medlem får ett 
 Superpresentkort på 200 kro-
nor om du värvar en medlem 
till Transport. Fråga sommar-
jobbare och nyanställda på 
din arbetsplats om de redan är 
eller vill gå med i facket. Med-
lemsansökan görs enkelt på 
hemsidan www.transport.se.

AVDELNING 17 SKÖVDEBORÅS
Sektion Södra Älvsborg (före 
detta Borås) bjuder in sina 
medlemmar till Viskafors 
motorbana för att grilla korv 
och köra gokart tisdagen den 
16 maj! Alla är välkomna efter 
bindande anmälan till Christer 
Gustavsson, 0730-22 55 23 
(senast den 12 maj). Det är 
ett begränsat antal som kan 
”köra”, så först till kvarn med 
anmälan gäller! Vi träffas kl 
17.30 vid motor banan i Viska-
fors. Välkommen!

besök av EU parlamentariker 
Jens Nilsson. Mer information 
om tid och plats kommer läng-
re fram.
Ordföranden har ordet Jag vill 
tacka för förtroendet att ta över 
som ordförande i avdelning 20. 
Det känns mycket hedrande. 
Jag vill även tacka min företrä-
dare Håkan Håkansson för det 
goda samarbetet vi haft. Trans-
port är inne i en ganska hektisk 
tid, med kommande kongress, 
avtalsförhandlingar och den 
dagliga verksamheten som ska 
rulla på som vanligt. Just nu 
planeras det för olika aktivi-
teter och framöver kommer vi 
att rulla ut med husvagnen på 
vägarna igen. Har ni några tips 
eller önskemål om bra stopp på 
resan? Tveka inte att höra av er. 
Vi lägger ut information om vad 
som händer i avdelningen på 
vår hemsida, så gå gärna in och 
kika där. Lenny Ödegården, 
 avdelningsordförande

AVDELNING 25 HALMSTAD
Avdelningsstyrelsemöte 
Fredagen den 19 maj, kl 9 på 
avdelningen i Halmstad.
Introduktionsutbildning Start-
punkten – för dig som vill veta 
mer om vårt fackförbund.

 Onsdagen den 10 maj, kl 
18, avdelningen i Halmstad, 
Kungsgatan 10.

Anmäl dig till bjorn.horback@
transport.se, senast den 8 maj. 
Välkommen!

Ljudboksbibliotek 
Den 25 april invig-
des avdelningens 
tredje ljudboksbib-
liotek i Vuolle-
rim, på Bilistens 
bensinstation. Det 
innebär att vi nu har ljudboks-
bibliotek i Töre, Lansjärv och i 
Vuollerim. Passa på att låna en 
bok att lyssna på när du är ute 
på vägarna.

AVDELNING 28 I NORR
Aktuellt i avdelningen 

 7 maj: Startpunkt i Skellefteå.
 19 maj: Avdelningsfrukost.

För mer information och tider, 
besök avdelning 28 på Trans-
ports hemsida. 
Studier Är du intresserad av 
att gå en utbildning? Kontakta 
Mattias på taf.umea@gmail.
com 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, 010-480 34 35 eller san-
dra.jakobsson@transport.se.

AVDELNING 32  
MELLERSTA NORRLAND

MEDLEM

Tåga med oss på första maj!
AVDELNING 25 HALMSTAD
Slut upp i förstamajtåget där du bor. Avdelning 25 represen
teras på samtliga orter inom avdelningen och vi behöver ditt 
stöd, som alltid. Enade vi stå, söndrade vi falla.
AVDELNING 26 NORRBOTTEN
Första maj – arbetarnas dag. Den dag som är vår, där vi får 
göra vår röst hörd på riktigt. Avdelningen uppmanar er som 
medlemmar att gå i demonstrationstågen i era olika städer.
AVDELNING 32 MELLERSTA NORRLAND

 Östersund: Vi samlas kl 13.30 i Österängsparken, kl 14 går 
marschen. Kl 14.30 är det tal och underhållning på Stora 
torget. Dagen avslutas kl 16.

 Sundsvall: Vi träffas vid parken utanför Folkets hus där vi 
bjuder på fika och korv innan avgång. Där får även vi lyssna 
till livemusik av en trubadur. Sedan går vi tillsammans i tåget 
ner mot Stora torget. Hör av dig till avdelningen för att få tids
schemat, eller håll koll på Facebook/hemsidan för uppdater
ingar. Talare för dagen är inrikesminister Anders Ygeman.

 Timrå: Samling kl 12.15 vid simhallen för avmarsch mot 
torget vid 12.30. Det bjuds på korv och fika. Kl 12.50 hälsar 
Arbetarekommunens ord förande alla välkomna och kl 13 
intar årets huvudtalare, Anders Ygeman talarstolen.

 Kramfors: Samling vid ABF/Parken kl 10. Det kommer att 
bjudas på lättare fika. Kl 12 är det avmarsch för tåget. Talare 
för dagen är Peter Taleryd.

 Sollefteå: Samling Lillängets skola kl 14.45 med avmarsch 
mot Hullstagård via Hantverkaregatan cirka kl 15.15. Tal, 
underhållning och fika på Hullstagård!

 Härnösand: Samling kl 10 vid teatern. Avmarsch kl 11.20. 
Tal och appeller på torget kl 12. Återsamling vid teatern kl 13. 
Dagen avslutas kl 13.30 med panelsamtal i teatern.
AVDELNING 41 UPPLAND
Första maj i Uppsala! Sedvanlig korvgrillning och plakatmål
ning från kl 10 på avdelningen, Stallängsgatan 17 A, Uppsala. 
Efter det samlas vi och går med LO:s tåg kl 13.30 från Vaksala 
torg, samling i Parksnäckan kl 14. Avdelningens ordförande 
Ludwig Eriksson kommer vara LO:s talare. Även finans
minister Magdalena Andersson kommer att tala. Ludwig 
Eriksson svarar på eventuella frågor. Varmt välkommen! 
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måndagen den 15 maj kl 16–20. 
Plats: Söderhamn, på Transport 
(Kungsgatan 75).
Den 26 mars 2017 hade 
avdelningen sitt årssamman-
träde på Bollnäs folkhögskola. 
Där valdes bland annat en ny 
avdelningsstyrelse, studieor-
ganisatör och sekreterare till 
avdelningen. Kenneth Falk 
valdes till sekreterare på två 
år och Inga-Lill Pettersson till 
studieorganisatör på två år.
Besök gärna vår hemsida för 
mer information: transport.
se/avdelningar/halsingland/. 
Vi finns nu även på Facebook, 
Transport avd.18.
Om du vill ha besök på din 
arbetsplats, hör av dig till oss 
på 010-480 33 18.

AVDELNING 19  
NORRA MÄLARDALEN
Nyvalda Efter att valen gjorts 
vid avdelningens representant-
skaps årssammanträde ser av-
delningsstyrelsen ut som följer: 

 Ordförande Susanne Berg-
man Israelsson.

 Kassör: Anna Ryding. 
 Sekreterare: Ingrid Berglin. 
 Vice ordförande: Niklas 

Strand. 
 Vice sekreterare: Daniel Utsi. 
 Ledamöter: Mikael Löwdin 

och Andreas Kedborn. 
 Ersättare: Elisabet Andersson 

Erlandsson, Thomas Grundell, 
Kjell Ståhl, Krister Svartström, 
Leif Bäckström, Fredrik Lahti 
och Bo Lindström.
Kalendarium 

 7 maj: Startpunkten, start 16, i 
avdelningens lokaler.

 9 maj: Avdelningsstyrelsen 
sammanträder, start 18, i avdel-
ningens lokaler.
Ny arbetsplatsklubb Det har 
bildats en arbetsplatsklubb 
vid VafabMiljö Kommunal-
förbund. Vald ordförande är 
Fredrik Lahti. Övriga ledamöter 
är Jonathan Österholm (vice 
ordförande), Joakim Ramsten 
(sekreterare), Nicklas Jonsson 
Rapp och Lars Pettersson. 
Ersättare är Håkan Cederberg, 
Ronny Karlsson och Susanne 
Johansson. 
Avdelningens kongressombud 
har varit på kongressutbild-
ning, ”trimmats” i hur en kon-
gress går till och gått igenom 
allt kongressmaterial. Nu 
återstår själva kongressen …

AVDELNING 20  
NORRA SMÅLAND
På gång i avdelningen

 25 maj är det dags för Start-
punkten på avdelningsexpedi-
tionen på Kalkstensgatan 10  
i Jönköping. Vid intresse, anmäl 
dig till avdelningen.

 29 maj håller vi representant-
skapssammanträde. Det blir en 
heldag med sektionsverksam-
het på dagen och repet senare 
på eftermiddagen. Räkna med 
att det tar en del av kvällen. 
Under dagen kommer vi att få 

HÄNG MED TILL LISEBERG!
Förra årets familjedag på 
Liseberg blev en succé. Den 
blev så bra att vi valt att 
göra en repris, lördagen den 
17 juni i år. 
Bussar kommer att gå från 
både Borås och Skövde med 
upphämtning i Skara och 
Vara. Mer info och detaljer 
finns på avdelningens hemsi
da http://www.transport.se/
avdelningar/skovdeboras/.
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Startpunkten Till dig som 
inte deltagit på någon facklig 
utbildning: Anmäl dig till Trans-
ports introduktionsdag den 
30 maj i Borås och den 1 juni i 
Skövde. Välkommen med din 
anmälan till studieorganisatör 
Ulf Stigsson på 010-480 36 41 
eller ulf.stigsson@transport.se!
Östra sektionen hälsar alla 
välkomna att delta vid Här 
stannar Sveriges (HSS) demon-
stration i Skövde (Olssons ter-
minal på Mariesjö) den 29 april 
kl 10–13. Debatt med Monica 
Green (S) och Sten Bergheden 
(M), som båda sitter i trafik-
utskottet, och Freddy  Welle 
från HSS. Varmt välkomna! Vi 
bjuder på körv med bröd. 
 Sektionsstyrelsen

AVDELNING 18 HÄLSINGLAND
Startpunkten Nästa kurs hålls 

På årsmötet den 26 mars blev 
Jessica Höglin (till höger på 
bilden) omvald som avdelnings-
ordförande och studie orga-
nisa tör. Hon tackar så mycket 
för förtroendet och ser fram 
emot att leda avdelningen 
framåt. Åke Wijkmark blev om-
vald som kassör. Han tackar så 
mycket för förtroendet. Vi upp-
vaktade en 50-årsjubilar, Kjell 
Ekström (till vänster på bilden) , 
som tidigare jobbat som RSO i 
gamla avdelning 34.
Vi håller vår introduktionsdag 
Startpunkten den 18 maj kl 17.30 
i Östersund (Odensalagatan 39) 
och den 28 maj kl 16 i Sundsvall 
(Bultgatan 20A). Anmäl dig 
till Jessica på jessica.hoglin@
transport.se om du vill gå.

AVDELNING 46 MÄRSTA (FLYG)
Kamrater! Det långsiktiga stra-
tegiska arbetet för oss i flyg-
avdelningen går vidare. Blicken 
pekar framåt och tillsammans 
vill vi jobba för att stärka den 
fackliga organisationen på 
fler och fler arbetsplatser. 
Tillsammans med er kommer 
vi att skjuta fram positionerna 
för arbetare i flygbranschen. 
Vi vill väl alla få det så bra 
som möjligt på just vårt jobb? 
Håller vi ihop och arbetar 
konstruktivt så vet vi att det 
leder till förbättringar! Tveka 
inte att kontakta avdelningen. 
Kontaktuppgifter hittar du på 

AVDELNING 26 NORRBOTTEN
Utbildningar Startpunkten är 
en grundkurs om facket. Vad 
Transport arbetar med, vår 
historia och vad vi arbetar 
med för framtiden. Vi går även 
igenom arbetsmiljö, lite om 
försäkringar och ditt kollektiv-
avtal för att avsluta dagen 
med organisering och vad du 
kan göra på din egen arbets-
plats. Utbildningsdatum för 
nästa kurs är den 23 maj.
Internationella arbetsmiljö
dagen Den 28 april är det en 
manifestation i Luleå för dem 
som dött på grund av eller  
i sitt  arbete. Avdelningen 
kommer att delta. För mer 
information hänvisar vi till 
avdelningens hemsida på 
transport.se samt avdelningens 
Facebooksida.
Avtalsrörelsen Som alla vet 
har avtalsrörelsen kommit i 
gång. Industrin har satt sitt 
”märke” och övriga avtal 
väntas följa det. För Transports 
del är i skrivande stund inga 
avtal klara utan förhandlingar 
pågår. För vidare information 
kan ni kontakta avdelningens 
ombudsmän.



hemsidan, www.transport.se.
Vi vill härmed också passa 
på att tacka våra före detta 
ombudsmän Leif Härnvall och 
Kenneth Grampe för deras 
insatser under åren – och öns-
kar dem nu ett härligt liv som 
pensionärer!
Ha en fortsatt trevlig vår!

Johan Eriksson 
ordförande, Transport 46:an

AVDELNING 51  
SYDÖSTRA SVERIGE
Värva en kamrat! I avdelning-
ens SOA-projekt (Systematiskt 
organiseringsarbete) ingår 
att vi ska bli fler medlemmar. 
Vår styrka bygger på att vi 
är många, inte minst vid av-
talsförhandlingar. Men även i 
andra lägen är en stor numerär 
avgörande. Vi behöver din 
hjälp att bli fler och du kommer 
att visas uppskattning.
Som du säkert redan känner 
till så bjuder förbundet på 
en presentcheck värd 200 
kronor för varje ny medlem du 
värvar. Avdelningen matchar 
med ytterligare 200 kronor 
för varje ny medlem. Inte nog 
med det, vi lägger till ännu en 
”hundring”. Den senare läggs i 
en pott och kommer att delas 
ut till årets tre bästa värvare  
på årsmötet i mars 2018.  
Du är alltså garanterad 400 
kronor i presentcheckar för 
varje ny medlem du värvar. 
Checkarna är av typen ”Super-
presentkort” som du byter in 
mot ”vanliga” presentkort till 
din favorithandlare. Du kan 
samla värde och på så vis 
samla ihop till något dyrare, till 
exempel om du vill resa. Mer 
information om Superpresent-
kortet hittar du på hemsidan.  
Så ta ett snack med arbetskam-
raterna om vikten av att göra 
vår förening starkare och tjäna 
samtidigt ihop till något kul.

AVDELNING 55  
BOHUSLÄN/DALSLAND
Avdelningsexpeditionen är 
obemannad den 3–5 maj då 
alla vi som jobbar där är på 
utbildning inför Transports kon-
gress. Behöver ni kontakt med 
ombudsmän eller RSO? Lämna 
meddelande på telefonsvarar-
en, eller skicka mejl, så hör vi av 
oss vid tillfälle. Allmänna frågor 
besvaras av Transport på direk-
ten på tel 010-480 30 00.

Avdel ningen har 
en ny studie

organisatör som 
heter Alexander 
Hutter och ni 
når honom på 

010-480 36 22 eller 
alexander.hutter@

transport.se.
Startpunkten Alla som vill lära 
sig mer om hur Transport fung-
erar och är uppbyggt (även icke 
medlemmar) kan gå vår fack-
liga grundutbildning Startpunkt-
en. Nästa kurs hålls den 23 maj 
kl 17–21 på avdelnings expedi-
tionen i Uddevalla.

Vårt möte får en ovanlig 
start. En ung kille från en 
byggfirma intill fikar inne 
hos Transport. Han deklare
rar tydligt att han inte gillar 
facket, inte fackliga tidning
ar och inte vänsterpolitik.

– Ändå kan han inte hål
la sig borta från oss, säger 
regionala skyddsombudet 
(RSO) Johnny Wiklund 
med ett garv, samtidigt som 
byggkillen smiter ut.

 AVDELNINGSKONTORET 
LIGGER I utkanten av 
Söder hamn. Fredagen då 
Transportarbetaren dyker 
upp är dagsnoteringen 1 115 
medlemmar, en ökning 
med två sen veckan före.

Förutsättningarna för 
fackligt arbete är inte helt 
optimala, förklarar Joakim 
Borg som är  nyutbildad 
ombudsman och ursprung

ligen kommer från Gävle. 
Nu jobbar han halvtid som 
ombudsman och halvtid 
för förbundets telefonsup
port, Transport på direk
ten:

– Vi täcker ett stort geo
grafiskt område, har många 
små arbetsplatser och 
egentligen ingen enda ter
minal. Det är kanske unikt 
i Transport. Däremot har vi 
mycket timmertransporter. 
Många av åkarna är små, 
men där det finns anställda 
har vi i de flesta fall kollek
tivavtal.

AVDELNINGENS ORDFÖRANDE, 
JanIvan Persson, berättar 
att avdelningen provar nya 
grepp för att locka fler, inte 
minst unga.

– Vi tar hjälp av Social
demokraternas ungdoms
förbund (SSU), för att nå ut 

bättre. Förhoppningsvis kan 
vi förnya oss och hitta några 
som tar på sig förtroende
uppdrag, säger Jan Ivan.

I AVDELNINGENS PIPELINE 
ligger en sammandragning 
av alla skyddsombud till en 
erfarenhetskonferens. Un
der rubriken positiva saker 
finns också ett stort åkeri, 
som på eget initiativ tagit 
kontakt med facket och bett 
om besök.

Joakim Borg säger:
– Företaget ville att vi 

skulle komma och snacka 
om facket och om bransch
frågorna. De uppmanar 
sina anställda att vara med 
i Transport. Sånt värmer ju.

RSO Johnny Wiklund 
fyller i:

– Över lag tycker jag att 
vi har en bra dialog med 
våra arbetsgivare.

Avdelningen planerar 
för en specialsatsning mot 
taxibranschen. Det handlar 
om att få mer ordning 
och reda när kommuner

na upphandlar, förklarar 
Christina Mattisson:

– Vi har fått signaler 
från taxiåkare om att de 
inte kommer att klara 
schysta arbetsvillkor för 
chaufförerna, på grund av 
tidspressen som uppstår 
när körningarna läggs ut.

INNAN TRANSPORTARBETAREN 
lämnar Söderhamn skickar 
avdelningen med en häls
ning till Transports alla 
medlemmar:

”Glöm inte att ladda ner 
eböcker på vägkrogsbib
lioteket i Tönnebro. En ny 
nedladdningsmaskin är på 
plats.” Jan Lindkvist

På avdelning 18 i Hälsingland är enigheten stor runt 
fikabordet. Den största utmaningen är att bli fler!
– Får att nå dit måste vi vara ute på arbetsplatserna 
mer, säger ombudsman Christina Mattisson.

Hälsingland satsar på förnyelse

Johnny Wiklund, Joakim 
Borg och Jan Ivan Persson 

flankerar Christina Mat
tisson. Studieorganisatör 

Jeanette Vidén  Ehrenberg 
saknas på bilden.

Månadens avdelning

FAKTA OM AVDELNING 18
Område: Hälsingland.
Avdelningsexpedition: 
 Söderhamn.
Antal medlemmar: 1 115.
Sektioner: Avdelningen har 
fyra ortssektioner i Hudiks
vall, Ljusdal, Söderhamn/
Bollnäs och Ovanåker.

41. TRANSPORTARBETAREN  5.2017

FO
TO

: 
JU

ST
IN

A
 Ö

ST
ER



42. TRANSPORTARBETAREN  5.201742. TRANSPORTARBETAREN  5.2017

Den kycklinguppfödande väktaren i 
Sala – visst låter det som en filmtitel. 
Riktigt sevärd blir rullen när Jessica 
Björkfall lyfter upp sina pipande och 
fluffiga små vaktelbebisar från kläck-
ningsmaskinen på köksbordet. 

Hon har 
inrett köket till 
kycklingfarm. 
Flera hundra 
ägg och fåglar 
passerar under 
kläcknings-
säsongen, de 
flesta vaktlar. 

– Jag minns 
inte riktigt hur det började … men jag har 
alltid gillat fåglar och så fick jag en gam-
mal kläckningsmaskin av mina föräldrar, 
säger Jessica Björkfall.

För att starta kycklinguppfödning 
började hon med att köpa på sig ägg från 
flera olika kullar. 

– Du skulle bara veta hur många ägg 
som skickas med posten.

NU FINNS DET fem kläckningsmaskiner i 
hushållet. Äggen vilar någon dag i rums-
temperatur innan de ska in i maskinen. 
Sedan följer 18 dagar i 37,5 graders värme 
och 45 procents fuktighet.

– Jag höjer temperaturen de sista 
dagarna, berättar Jessica Björkfall. Det 
ska simulera att en ruvande höna får lite 

feber mot slutet, och det gör äggskalet 
mjukare och lättare att ta sig ur.

När kycklingarna har torkat och fluffat 
till fjädrarna får de flytta ner till en bur 
på köksgolvet. Och redan efter ett par 
dygn blir det transport till hönshuset på 
föräldragården vid Dalälven.

– Jag kör ut dem till gården när de har 
börjat äta och dricka och tuffat till sig lite, 
säger Jessica Björkfall. Där får de fortsät-
ta under en värmelampa och efter fyra 
månader kan jag se vem som är tupp och 
vem som är höna.
Hundratals kycklingar under en vår och 
sommar, vad gör du med dem? 

– Tupparna slaktar jag, och sedan äter 
jag vaktelfiléer säkert ett par dagar i veck-
an. Köttet är mörkare än vanlig kyckling, 
mer som vildfågel.
Och hönorna?

– Jag säljer de flesta. Hönsmarknaden 
har exploderat de senaste åren. Folk hör 
av sig och vill köpa vaktelhönor.

Kycklinguppfödningen är ändå inte 
någon vinstmaskin. Under högsäsong går 
det ihop, på vintern kostar fodret mer än 
vad fåglarna tillför i kassan.

– Det här är min hobby, och hobbyer 
brukar kosta pengar.

Men hur går det att kombinera kläck-
ningen med heltid som väktare?

– Bra, jag jobbar nätter och max tre 
i rad. Tolv timmar är inget problem att 
lämna kycklingarna.

Lena Blomquist

Hon är en riktig hönsmamma 
Månadens medlem

Vaktel är en mycket 
liten hönsras, vuxna 
fåglar väger mellan 
250 och 300 gram. 
Jessica Björkfall 
kläcker äggen i köket.

JESSICA 
BJÖRKFALL
Ålder: 35.
Jobb: Väktare i 
Enköping.
Bor: I tvåa i Sala.
Favorithönsras: 
Holländsk dvärg, 
just nu.
Vardagsmat: Stek 
upp vaktelfiléer, 
krydda med svart
peppar, koka i lite 
crème fraiche. Ät 
med broccolimos.
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Kort om 
Transport
Transportarbetaren  
är  Svenska Transport 
arbetareförbundets 
(Transport) med
lemstidning. För  
bundet har omkring 
60 000  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 
a-kassan
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 DEBATT
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Som ung och aktiv i 
arbetar rörelsen får en ofta 
frågan vad organisationen 
ska göra för att engagera 
fler unga. Svaret går sen 

som ett mantra – vi ska arbeta med 
de ungas frågor, vi ska arbeta med 
de ungas frågor, vi ska … Men när 
görs det egentligen?

Är det när det tillsätts en ung-
domskommitté eller någon ung-
domsansvarig? Är det när en ung 
kvoteras in och får sitta med på 
möten, eller är ute och fixar nya 
medlemmar genom skolinforma-
tioner? Jobbas det verkligen med 
ungas frågor för att det finns fler 
unga på plats, eller kan det vara 
så att det faktiskt inte sker förrän 
det tas beslut som påverkar ungas 
vardag?

Ska vi prata om att faktiskt enga-
gera yngre personer så kommer det 
bara att ske genom att de upplever 
att organisationen påverkar deras 
befintliga situation. Just därför 
kommer det inte att funka att berät-
ta om historia och tänka sig att det 
ska rättfärdiga ett medlemskap. Just 
därför kommer det inte att funka 
att skryta för en 25-åring om hur 
vi fick deltidspension i vårt senaste 
avtal.

Låglönesatsningen gör skillnad 

för unga - absolut. Att pengar är 
viktigt går inte att förneka. Men 
förklara för mig hur fackförenings-
rörelsen ska kännas relevant för 
unga när de enda frågor som det 
talas högt om rör sig om kronor, 
samtidigt som ungdomar ligger 
hemma med hjärtklappning för att 
de inte hann svara på sms:et som 
skulle ge nästa arbetspass. När de 
blir utkastade från jobbet, för att de 
där har fått belastningsskador och 
inte längre kan utföra sina arbets-
uppgifter. Eller när de dag efter dag 
tvingas ta medicin som reglerar de-
ras hjärnor, så att de inte alltid ska 
behöva gå med känslan över att inte 
längre vill leva.Och faktiskt orka gå 
till sitt arbete.

STRESS OCH PSYKISK ohälsa går allt 
längre ner i åldrarna, och mycket är 
kopplat till jobbet. Bostadsbristen 
gör det dyrt att flytta, samtidigt som 
otrygga anställningar staplas på 
varandra. Majoriteten av de unga på 
marknaden befinner sig i en viss-
tidsanställning, ofta på ett beman-
ningsföretag. Det är verkligheten, 
och det får den där femhundringen 
att kännas grymt fjuttig.

Inse att livet är mer än bara 
pengar. Det finns bara en aktör som 
anser motsatsen, men när kapital-

ismen inte är fackets värdegrund – 
varför verkar det som att vi försöker 
följa den? Om vi ändå ska prata om 
fackföreningsrörelsens förflutna 
så har vår styrka alltid legat i att vi 
gått ihop och sett till att alla fått det 
bättre. Vårt främsta har alltid varit 
att vi insett människovärdet, att folk 
är mer än bara produktionsmedel. 
Går det att säga så om dagsläget?

SÅ LÄNGE UNGA upplever att rörelsen 
är en tandlös tiger som inte är där 
för dem, så är det precis det den 
fortsätter att vara. Unga är trots allt 
framtiden och det bagage som de tar 
med sig, som deras beslut kommer 
att baseras på, är de erfarenheter de 
får i dag. 

Morgondagen kommer vare sig 
vi vill det eller ej. Och med det i 
åtanke så handlar inte frågan om 
hur vi engagerar unga, utan om hur 
länge facket tänker vara någonting 
annat än nutid.

Visa oss unga att facket 
inte är en tandlös tiger

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

SARA FLINK
tidigare svetsare 
och förtroende
vald inom 
IF  Metall, går 
Aftonbladets 
ledarskribent
utbildning.

Dags att vässa argumenten! Så länge 
unga upplever att arbetarrörelsen är en 
tandlös tiger som inte är där för dem, så 
är det precis det den fortsätter att vara, 
skriver Sara Flink. 
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” Ska vi prata om att fak-
tiskt engagera yngre 
personer så kommer det 
bara att ske genom att 
de upplever att organi-
sationen påverkar deras 
befintliga situation.”
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… lastbilschaufför, författare 
och krönikör i Transportarbetar
en som får det första litteratur
priset i Ove Allanssons namn.

Ove Allanssons pris, hur känns det?
– Det känns väldigt fint och är en 

stor ära. Jag kände Ove Allansson 
lite och har läst många av hans 
böcker. Han var sjöman och skrev 
om livet på sjön och i hamnarna 
med en väldig litterär skärpa.

Vad betyder det för ditt fortsatta 
författarskap?

– Det är ett stort erkännande, det 
här bör höra till de finaste priser 
man kan få. I och med att han var 
en så bra person, Ove Allanson kun-
de verkligen göra litteratur av livet. 
Det är ett väldigt fint sammanhang 
att vara med i. 

Jobbar du med något större litte
raturprojekt just nu?

– Jag har en bok som är färdig 
som kommer nästa vår, titeln är pre-
liminärt ”Döden är inte nog”. Den 
utspelar sig på 80-talet i Stockholm 
och ute i landet i kollektiven som 
fanns på den tiden. Det handlar 
om en kille som kör lastbil och är en 
kärleksroman och hatroman.

– Sedan kommer alla mina böcker 
som ljudböcker snart. 

Du får en prissumma på 50 000 
kronor. Kan du kosta på dig att 
skriva lite mer?

– Ja absolut. Dels känns det som 
att pengarna är till för det, dels så 
vill jag det. Jag kör lastbil på halvtid 
men i höst får jag kanske ta tjänst-
ledigt och skriva mer. 

 JOHN ANTONSSON

Fotnot: Priset delas ut av fackförbundet Seko. 
David Ericsson delar det med med författaren 
Jenny Wrangborg.

För en månad sedan hoppade Lars 
Lindgren av som förbundsord
förande i Transport, efter en serie 
artiklar i Aftonbladet. Kort efter 
meddelade Lindgren överrask

ande att han var beredd att kandidera 
igen – när en ny ordförande ska väljas på 
kongressen i juni.

Reaktionerna på utspelet blev blanda
de. Bisarrt, sa Markus Pettersson, tillför
ordnad ordförande, i en kommentar.

Hur som helst är det enligt uppgift åtta 
av förbundets 25 avdelningar som nu valt 
att nominera Lars Lindgren som ny ord
förande. De flesta har angivit alternativa 
namn – om Lindgren inte är valbar eller 
om han trots allt väljer att kliva åt sidan.

Enligt uppgifter till Transportarbetaren 
har Markus Pettersson fått ungefär lika 
många nomineringar till ordförandepost
en, och de är de två namnen som uppges 
ligga i topp.

JAG GISSAR ATT de flesta av förbundets 
medlemmar inte grubblar sig sömnlösa 
över vem eller vilka som styr förbundet 
i framtiden. Men bland anställda och fack
liga förtroendemän är det en brännande 
fråga.

Hur den än blir står den nya ledningen 
och den nya förbundsstyrelsen inför en 
rad problem som måste lösas. Under gan
ska lång tid har det pågått en maktstrid i 
förbundet som skapat djupa förtroende
klyftor. De måste repareras.

Det är också uppenbart att någon eller 
några läckt känsliga uppgifter och interna 
dokument till medierna. Den tillförord
nade ledningen använder nu ord som 
öppenhet och transparens. Det är bra led
ord för en demokratisk organisation. Men 

läckorna har de facto skapat förstämning 
och en känsla av att ingen vet vem man 
kan lita på.

UNDER DEN GÅNGNA kongressperioden har 
förbundets särskilda fackliga organise
ringsarbete blivit en tvistefråga. När sats
ningen drogs i gång 2011 var förväntning
arna stora, liksom gensvaret både internt 
i förbundet och i den fackliga omvärlden. 
Vad hände på vägen? Hur uppstod mot
sättningar kring något som alla hade så 
stora förväntningar på?

Om fem veckor börjar kongressen.  
I likhet med andra medier hade vi gärna 
presenterat och tagit pulsen på de olika 
kandidater som är beredda att ta på sig de 
tunga förtroendeuppdragen.

I skrivande stund (den 19 april) har 
valberedningen inte presenterat några 
namn. Bara en utgåva av papperstidning
en Transportarbetaren återstår innan 
kongressen börjar. Vi kommer därför 
att öppna för en debatt på vår hemsida 
där de som kandiderar får möjlighet att 
under våren debattera och ge sin syn på 
Transports framtid.

Vad hände  
på vägen?

DAVID  
ERICSSON

Från baksätet

Jan Lindkvist är chefredaktör 
på  Transportarbetaren.

Bottennapp
 Att industriavtalet och Svenskt 

 Näringslivs hårda centralstyrning  
förvandlat avtalsrörelsen till en seg  
dragkamp om riskorn för alla fackförbund 
utom dem i industrin.

 Att LO inte förmår att hålla i sin sam-
ordning. Utgångskravet på korta ettåriga 
avtal visade sig vara en skrift i vatten.

Hallå där!

Jag gissar att 
de flesta av 
förbundets 
medlemmar 
inte grubblar 
sig sömnlösa 
över vem eller 
vilka som styr 
förbundet  
i framtiden. 
Men bland 
anställda 
och fackliga 
förtroende-
män är det 
en brännande 
fråga.

POSTTIDNING B
Transportarbetaren
Box 714, 101 33 Stockholm
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