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Kongress i ett fackförbund – kan det intressera fler än 
de närmast sörjande? 

Sörjande är kanske fel ord, men jag tänker på de 
mest engagerade: 219 ombud, ledning, styrelse och  
  anställda på förbundet. Personer som berörs av en 

hel rad beslut i sin egen vardag.
Den som brinner för en fråga och har skrivit en motion är 

förstås också intresserad av en del av det som hände under sex 
dagar i Örebro. Och många fackligt aktiva ute på arbetsplatserna. 
Liksom den som hade tagit ställning och pläderat på jobbet för 
sin kandidat i ordförandevalet.

Men alla som jobbar på, är med i facket och kanske mest bryr 
sig om när det nya löneavtalet ska bli klart – spelar kongressen  
någon roll för dem? Ja, det är vi övertygade om här på tidningen. 

DÄRFÖR HOPPAS VI att du hittar något på de tio sidorna från 
kongressen. Något som engagerar, gläder eller retar upp just dig. 
Vill du ha ännu mer rekommenderar jag transportarbetaren.
se. Lagom till kongressen lanserade vi en ny sajt som också är 
anpassad till mobilentelefonens skärm.

Ett kongressbeslut som berör de flesta är framtidsutred-
ningen. Under fem år ska viktiga frågor om fackets inriktning 
analyseras på djupet för att på nästa kongress diskuteras och bli 
till flera beslut.

DÅ KAN DET vara bra att förhålla sig till att framtidens arbeta-
re kan sakna kött och blod. Häng med Tansportarbetaren till 
Sveriges mest moderna lager, där robotarna redan har tagit över 
en hel del jobb. På transportarbetaren.se kan du se filmen med 
den nyckelpigsliknande arbetskamraten i full aktion.

De nya yrkesförarna räknar ändå med att snabbt sätta 
sig bakom ratten och dra i gång sitt yrkesliv. Vi träffa-
de transportstudenterna i Borås, fyllda av planer och 
drömmar:

De handlar om lastbil, bärgningsbil eller eget åkeri? 

Försäkringarnas stupstock 
vid 65 är diskriminerande
Jag har varit på kongress … många frågor 
avhandlades och många beslut togs!

Avtalsförsäkringar behandlades i ett 
antal motioner. Många olika infallsvink-
lar och olika yrkanden, jag lyssnade på 
argument och höll med om mycket som 
sades. Dock är det en sak jag inte förstår. 
Varför har ingen uppfattat att, i princip, 
alla försäkringar upphör att gälla vid 
65-års ålder? Det är bara något enstaka 
villkor som kanske gäller till 67-årsdagen.

Men … sen är det stopp! Hur kan det 
komma sig att vi, förbehållslöst, god- 
känner sådana villkor? Hur kan det kom-
ma sig att det inte är hur man är anställd 
och hur mycket man jobbar som sätter 
gränserna för hur man är försäkrad i våra 
avtalsförsäkringar – utan åldern?

Jag jobbar själv i en bransch med 
många ”överåriga”. Jag är 69 år, kör 
fjärrtrafik och har kamrater som är fem, 
tio år äldre än jag. Varför ska vi som har 
kämpat och slitit och byggt upp det som 
ni får ta över (jag gick med i mars 1969 ) 
inte vara värda samma försäkringsskydd 
som andra? Själv jobbar jag cirka 65 pro-
cent och bara natt!

Och … när jag retade upp mig på detta så 
började jag fundera, får man göra så här? 
Om det är, blott och bart, åldern som är 
det avgörande kriteriet – blir det inte då 
en diskriminerande särbehandling? 

Kan man anmäla detta till Diskrimine-
ringsombudsmannen? Det är förbjudet 
med åldersdiskriminering.

 Per Olof Lundin 
 Ockelbo

Vi hoppas  
att du hittar 
något på  
de tio sidorna 
från kongres-
sen. Något 
som enga-
gerar, gläder 
eller retar upp 
just dig.

Lena Blomquist är  redaktionschef på  Transportarbetaren.

Sagt på 
 facebook

Transport valde 
ny ledning och 
styrelse. Då 
kommenterade 
medlemmar och 
andra på tidning-
ens Facebook: 
”Grattis till alla 
i den nya för-
bundsstyrelsen.”
KM 
”Fast jag är inte 
helt nöjd…” 
MB 
”Vad ledningen 
ska ta tag i?  
Börja med att 
försöka få för-
säkringskassan 
återställd så att 
man får betalt 
tills man blir frisk. 
Så att man inte 
ska behöva leva 
på soss eller 
behöva säga 
upp sig för att 
stämpla.” 
GL
”Och sedan kan 
ni jobba för att 
det ska bli olag-
ligt att använda 
någon annans 
förarkort.  
   I dag är det 
bara olagligt om 
man använder 
företagskort eller 
verkstadskort –
om man kör som 
betald chaufför. 
   Att använda 
någon annans 
kort faller inte 
under allmänt 
åtal och polisen 
får därför inte 
utställa böter på 
plats utan det får 
bara en domare 
fastställa.” 
 MR

Insänt

Läsarbilden

Populärt   
på webben
...den senaste 
månaden:

KONGRESS 2017: 
Senaste nytt.

Tommy Wreeth 
ny ordförande.

”Vi blev brickor  
i en maktkamp.”

Lena tipsar
Gör en riktigt  

stor sats gazpacho.  
Frys in – så har du kall 

grönsakssoppa för  
ljumma sommarkvällar. 

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

Vem bryr sig väl 
om en kongress?
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”Som transportare får man ju vara be-
redd att framföra olika fordon”, konstate-
rar Dick Mattsson, chaufför i Skövde. 

Själv tog han med sig enhjulingen när 
fackets avdelning 17 hade uppsökeri på en 
lastbilsutställning i Skara. 

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

Magisk tidpunkt
EN MAJKVÄLL vid åttatiden. Planet är 
lastat, koner och klossar är bortplocka-
de och det är dags att lyfta. Flygfälts- 
arbetaren Ulla Fägersten ser solen 
på väg att gå ner, det är en magisk 
tidpunkt för henne. Planet är en Boeing 
737 och platsen är Örebro flygplats.

 F OTO :  U L L A  FÄ G E R ST E N
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Transport – ett    kampförbund 
KONGRESS 2017
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Transport – ett    kampförbund 
KONGRESS 2017

Under sex dagar i Örebro valde 
förbundet ny ledning. Ett annat 
beslut som togs var att Transport 
ska vara ett kampförbund.
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Förbundets nya styrelse och vu: Ludwig Eriksson, Johanna Bergsten, Karin Peterson, Christer Bengtsson, Tommy Jonsson, Johan Eriksson, Tommy Wreeth, Magnus Thelander, Lena 
Hunt Wiberg, Patrik Östbjerg, Carina Lövgren, Lars Mikaelsson och Anna Ryding. 

Niclas Sandström, avdelning 11, kramas om av Lotta Larsson, avdelning 25.

Dags att rösta! Per-Olof Lundin från avdelning 11 står på tur att lämna sin valsedel. Nenad Milosevic från avdelning 14 rappade sin nyskrivna Transport-låt.

Hela kongresshallen stämmer in i Internationalen under öppningsdagen.

Malin Sundberg, avdelning 3, och Per Ola Hansson, avdelning 41 pustar ut utanför kongresshallen..

Upp med händerna! Kongressombuden drillas i den nya datatekniken inför omröstningarna.
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KONGRESS 2017

et handlar om Trans-
port, ett 120-årigt 
fack som nu formellt 
blivit ett kampför-
bund. Ett förbund 
som tillsätter en stor 
framtidsutredning 

med siktet inställt på 
förnyelse.
Knutna nävar. Interna-

tionalens ord ”Upp trälar uti 
alla stater...” ekar fortfarande under ljus-
ramperna i taket. Kongressen är slut. Lika 
slut som många av ombuden som suttit 
timme efter timme och följt debatter och 
beslut.

Det enda som är kvar är gruppbilden i 
kolossalformat. Minst 250 personer är på 
väg upp på scenen.

Fast vi backar bandet. Till lördagen den 
3 juni.

KONGRESSINVIGNING. Redan under första 
dagen ska de 219 ombuden ta ställning till 
om Transport ska ledas av tre eller fyra 
personer. Den fjärde posten är i så fall en 
kongressvald avtalssekreterare.

Beslutet är viktigt, det antas ge en 
fingervisning om valen längre fram. 
Själva motionen om en avtalssekreterare 
kommer från Göteborg och flera ombud 
från Västkusten pläderar för den. Det 
gör också Leif Valdén, ombudsman på 
Uppsala avdelningen:

– Det här är min sjätte kongress och 
jag har aldrig upplevt en sådan splittring 
i förbundet som nu. Alla här i salen vill 
Transports bästa. I motionen finns det 
bryggor för att börja överbrygga de här 
klyftorna. Vi måste börja en läkeprocess.

Han får mothugg. Bland annat från 
förbundsjurist Marcel Carlstedt som haft 
rollen som avtalssekreterare i åtta år, fast 
som anställd – inte vald.

– En anställd ”avtalssekreterare” som 
man inte är nöjd med, gör man sig av 
med. Det blir betydligt svårare med en 
kongressvald. Och de sprickor vi har i 

förbundet botas inte med en avtalssekre-
terare, anför Carlstedt.

Det blir omröstning. Med röstsiffrorna 
122 mot 85 säger kongressen nej till en 
kongressvald avtalssekreterare. Ansvaret 
för avtalen ligger, precis som tidigare, på 
förbundsordföranden.

SÖNDAG. Kongressen andra dag.
Stämningen är spänd inne i kongress-

hallen. Det är nu det ska avgöras. Ska 
Markus Pettersson leda förbundet de 
kommande fem åren? Eller Tommy 
Wreeth?

Valberedningen har inte lyckats enas 
om ett namn och veckorna före kongres-
sen lobbar avdelningarna allt intensivare 
för den kandidat de tror på. På själva 
kongressen fortsätter kampanjarbetet.

Efter ett 20-tal inlägg från  talarstolen 
delas röstsedlarna ut. Någon timme sena-
re är valet avklarat och röstsedlarna räk-
nade. Det blir knäpp tyst när valbered-
ningens ordförande Dag Leander går upp 
i talarstolen för att meddela resultatet.

Den forne terminalarbetaren Tommy 
Wreeth vinner med 115 röster mot 103 för 
Markus Pettersson. 

Pettersson var förbundssekreterare 
fram till mars i år, då han tog över som 
tillförordnad förbundsordförande. Direkt 
efter valförlusten kliver han upp i talar-
stolen.

– Jag vill också tacka alla er som pläder-
ade för mig som ordförande. Jag blev fak-
tiskt tårögd av allt fint som sades. Det är 
också så att min resa i förbundet tar slut, 
säger Markus Pettersson som redan på 
förhand klargjort att han kliver av helt, om 
han inte blir vald till förbundsordför ande.

Tommy Wreeth tackar kongressen. I ett 
kort anförande lovar han att ”leverera”. 
Till alla medlemmar:

– Det gäller gamla och inte minst unga. 
Den framtid vi stakar ut nu är allas fram-
tid. Hela förbundets.

Transports ledning, det verkställande 
utskottet, består av tre personer. Resten 

av ledningsvalet går smärtfritt. Ombuds-
man Lars Mikaelsson, före detta timmer-
bilschaufför, väljs till förbundssekreterare 
och Anna Ryding, ursprungligen väktare, 
går in som kassör.

Transports förbundsstyrelse består av 
ledning plus tio övriga ledamöter, totalt 
13 personer. Valet till de övriga posterna 
går inte lika lätt som vu-valet. Här har 
valberedningen enats om ett förslag. 
Hela sju namn är nya. Men det krävs tre 
röstningsomgångar – med valsedlar och 
valurna – innan den nya styrelsen kan 
rada upp sig på scenen.

Då har valberedningen fått bakläxa. 
Åtta personer är nya. Två av dem, Tommy 
Jonsson och Lena Hunt Wiberg, fanns 
inte med i valberedningens förslag. Men 
den största skrällen är att förbundets 
största avdelning, Stockholm, blir utan en 
egen representant i styrelsen.

– Surt, säger ett Stockholmsombud. Det 
är tredje gången vi går in i betongen den 
här kongressen.

EN LÅNG RAD förslag som skickats in till 
kongressen handlar om förändringar i 
organisationen. Ett batteri sådana frågor 
hänskjuts nu till en stor framtidsutred-
ning, som ska jobba under de kommande 
åren.

På en punkt valde kongressen att föregå 
utredningen. Upprinnelsen var en motion 
från flygavdelning 46 som vill slå fast att 
Transport är ett kampförbund.

Avdelningens ordförande Johan Eriks-
son fick kongressens gehör, efter ett 
brandtal:

– Nyliberalism. Avregleringar. Indivi-
dualisering. Ni hör själva, vi är under hot! 
Vi ser helt nya branscher komma. Nya 
anställningsformer. Vilka får betala priset 
för detta? Jo, det är vi.

– Jämlikhet, hur uppnår vi det? Om 
någon här inne i salen tror att det finns 
något annat än kollektiv kamp för att för-
ändra det här, blir jag förvånad. Jag vill att 
vi definierar oss som ett kamp förbund.

DDD

En ny ordförande. En ny ledning och  förbundsstyrelse 
där tio av 13 personer är nyvalda. Fem är dessutom 
kvinnor, nytt rekord. En kongress där unga ombud 
gång på gång river ner applåder i talarstolen …
Text JAN LINDKVIST  Foto JUSTINA ÖSTER/JAN LINDKVIST
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”Jag tror på lagarbete” 

I 14 år har Tommy Wreeth veckopendlat 
från Närke till förbundskontoret i Stock-
holm. Först som central ombudsman, 
sedan som förbundskassör i ledningen.

Vad sa hustrun när ordförandevalet var 
klart och det stod klart att hon antagli-
gen får se ännu mindre av sin make de 
kommande åren?

– Skönt att det över, tror jag var det 
första hon sa. Hustrun är tålmodig. Men 
jag kan väl erkänna att månaderna före 

både ekonomin och för avtalsförhand-
lingarna. Transports lönerörelse rullar 
på, just nu är det sorgebarnet taxi som är 
uppe i ringen.
Hur ser du på avtalsrörelsen så här långt? 
Och på ”märket” – lönenormen – som 
visserligen givit reallöneförbättringar i 
LO-leden, men som också uppfattas som en 
tvångströja?

– Märket är jag kluven till. Det är en 
utmaning att få ut ett mervärde till med-
lemmarna, när löneutrymmet är så låst. 
Men det finns andra saker att förbättra i 
avtalen än direkta pengar.

– Jag är också nöjd med att vår kongress 
bestämde att vi nu ska börja diskutera 
lönebildningen i Transport. På vissa av-
talsområden finns det absolut utrymme 
för lokala system, utöver tarifflönerna. Vi 
kan bli bättre på att ta betalt för pro-
duktivitetsökningar, som medlemmarna 
skapar. Ett sådant område är åkeri där det 
råder chaufförsbrist.

DEN NYA FÖRBUNDSLEDNINGEN kommer 
inte precis till dukat bord. Tiden före kon-
gressen präglades av personstrider och 
tjafs om vem eller vilka om var val bara till 

Kongressen är avklarad och Transports nye 
ordförande, Tommy Wreeth, har knappt 
hunnit hämta andan. Var det något beslut 
som gladde honom extra mycket?

– Framtidsutredningen. Det är väldigt 
 positivt att vi utreder grundligt och sedan 
fattar genomtänkta beslut.

Text JAN LINDKVIST  Foto JUSTINA ÖSTER

TOMMY  
WREETH
Ålder: 51 år.
Bor: I Örebro,  
i Stockholm i veck-
orna. 
Bakgrund: 
Terminal arbetare, 
lokalombudsman 
i Örebro, central 
ombudsman, 
valdes in i vu 2009, 
 förbundskassör 
sedan fem år.kongressen blev turbulenta och lite frus-

tration pös jag väl ut hemma också.

TOMMY WREETH ÄR i flyttagen. Han ska 
byta rum på förbundskontoret – till det 
som ordföranden traditionellt suttit i. 
Rummet är lite större än det gamla, men 
saknar helt utsikt. Tidigare kunde han 
spana över Norra Bantorget mot LO- 
borgen där han nu tar plats i styrelsen.

Under våren har Wreeth ansvarat för 

”Det är jätteviktigt att vi fortsätter med 
facklig organisering. Men vi behöver en 
flexibel modell som kan anpassas efter 
förutsättningarna ute på arbetsplatser-
na”, säger Transports nyvalde förbunds-
ordförande Tommy Wreeth.
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ledningen. Tommy Wreeth valde en låg 
profil.
Vad är den största utmaningen för den nya 
ledningen?

– Att sätta medlemmarna i första 
rummet. Det gäller både i avtalsförhand-
lingarna och i vårt politiska arbete. Det 
nya EU-paketet för vägtrafiken är extremt 
viktigt. För hela verkställande utskottet 
gäller att vi måste vara lyhörda för alla 
starka viljor som finns i förbundet.

På kongressen fanns en olycklig ten-
dens att sätta gammal mot ung i debatter-
na, fortsätter han:

– Den sortens splittring är vi inte det 
minsta betjänta av. Vi behöver den kraft 
och energi som unga medlemmar kan 
tillföra organisationen. Och vi behöver 
den rutin och den erfarenhet som äldre 
medlemmar sitter inne med. Kan vi för-
ena allt det här blir det optimalt.

TOMMY WREETH ÅTERKOMMER till fram-
tidsutredningen. Förbundets sex regioner 
kommer att få nominera kandidater. 
Arbetet är tänkt att pågå under hela kon-
gressperioden. Några delar, bland annat 
den om de regionala skyddsombudens 
arbete och anställningsvillkor, ska vara 
färdiga snabbare.

– Ibland tar kongresser snabba beslut 
som kan få väldigt långtgående konse-
kvenser. Jag gillar välgrundade beslut 
som håller. När det gäller kongressen är 
jag också glad över att inkomstförsäkring-
en och den kollektiva hemförsäkringen 
blir kvar.

– Visst, vi ska vara en kamporgani-
sation. Men ett skydd vid exempelvis 
arbetslöshet har varit en del av arbetar-
rörelsens kamp ändå från början. Åtskil-
liga medlemmar valde tidigare bort hem-
försäkring, när ekonomin var pressad. Nu 
ingår den i det fackliga medlemskapet. 
Det har räddat många.

Wreeth är också positiv till beslutet om 
nolltolerans för alkoholinköp i förbundet:

– Nu har vi en enkel och tydlig linje 
som är lätt att följa.
Vilka frågor hoppas du främst att framtids-
utredningen ska ge svar på?

– Hur ska vi bli fler i förbundet? Och 
hur ska vi bygga en facklig organisation 
som är stark och som attraherar nya lön-
tagare i framtiden.

En ny ledning och en ny förbundssty-
relse med sammanlagt fem kvinnor. Ett 
rekord i förbundets historia.
Vilka förändringar kommer medlemmarna 
att märka av?

– Det är svårt att säga så här tidigt. 
Arbetsfördelningen i det verkställande 
utskottet är delvis styrd av våra stadgar. 
Någon förändring blir det säkert.

– Transport har under årens lopp haft 
starka ordföranden som uppfattats som 
lite bullriga. Jag vill att den nya ledningen 
blir ett lag där vi täcker upp för varandra. 
Jag tror på lagarbete i övrigt också. Det 
är jätteviktigt att vi fortsätter med facklig 
organisering. Men vi behöver en flexibel 
modell som kan anpassas efter förutsätt-
ningarna ute på arbetsplatserna.

3 snabba  
frågor till …

Markus Pettersson,  
tillförordnad ord-
förande i Trans-
port under våren, 
förbundssekreterare 

sedan 2012.

VAD SKA DU GÖRA NU?
– Jag ska ta igen förlorad tid 

med min son som jag har träffat 
alldeles för sällan de senaste må-
naderna.

DITT BÄSTA MINNE FRÅN ÅREN I 
TRANSPORTS LEDNING?

– Det finns naturligtvis hur 
många som helst. Det som verkli-
gen kommer hänga kvar i mig är 
känslan av att se hur människor 
växer när vi ger dem verktyg, an-
svar och därmed facklig makt att 
stå upp för sina rättigheter.

VAD VILL DU HÄLSA FÖRBUNDETS 
MEDLEMMAR?

– Tack för att ni gett mig så 
mycket klokhet, tankar och tack för 
att ni ibland bråkat med mig. Det 
är en förutsättning för en livskraftig 
organisation att tillåta olikheter 
och ordentliga diskussioner. Bara 
så kan vi alla växa och bli starkare 
tillsammans. LB

Lars Lindgren,  
ordförande i  
Transport fram  
till mars 2017.

VAD SKA DU GÖRA NU?
– Just nu bygger jag altan 

med en av sönerna, så det var 
skönt att du ringer. Jag har också 
ett nytt jobb på gång. I väntan på 
det ska jag faktiskt köra lite lastbil, 
på Börje Jönssons åkeri. Det ska bli 
jättekul.

VAD ÄR DITT BÄSTA MINNE FRÅN 
ÅREN I TRANSPORTS LEDNING?

– Avtalet vi hjälpte till att teckna 
för väktarna i USA. Det var fantas-
tiskt. Facket, SEIU, sa själva att de 
fick 80 000 nya medlemmar på 
ett bräde.

Fast vänta! Bästa minnet är nog 
ändå när jag 2013 första maj-tala-
de i Berlin. På tyska. På Branden-
burger Tor. För 14 000 berlinare.

VAD VILL DU HÄLSA TRANSPORTS 
MEDLEMMAR?

– Backa upp den nya ledningen! 
Håll ihop! En tändsticka kan man 
knäcka. Två eller tre också. Men 
inte 20. JL

1

1

2

2

3

3

ANNA RYDING, 53 ÅR, är väktare i botten. Hon har varit 
ombudsman i Västeråsavdelningen de senaste 17 åren. 
Med det nya jobbet blir det dagspendling till Stock-
holm från bostaden som ligger mellan Västerås och 
Enköping.

Hon får ansvar för personalfrågor och förbundets 
ekonomi – en rörelse som omsätter omkring 270 mil-
joner kronor per år.

– God ekonomi ökar våra möjligheter att satsa när vi 
vill och behöver. Och när vi ska konflikta, sa hon till 
kongressen.

Här är resten  
av spelarna  
i Transports vu
Ordförande + sekreterare + kassör ≈ laget.  
Transports ledning – det verkställande utskottet 
– ska jobba som ett team, säger nya  ordföranden 
Tommy Wreeth. Hans medspelare heter Lars 
 Mikaelsson och Anna Ryding.

Text Lena Blomquist  Foto Justina Öster

LARS MIKAELSSON, 50 ÅR, är timmerbilschauffören som 
blev lokalombudsman i Sundsvall, och sedan 2015 
central ombudsman i Stockholm. Sedan dess vecko-
pendlar han till Stockholm från hemmet i Ånge.

Hans huvudområden i förbundsledningen blir 
 studier och politik.

– De fackliga studierna är en viktig del i den 
 fram tida rekryteringen till förbundet. Utan fackliga 
studier hade jag aldrig stått här, sa han i ett tal till 
kongressen.

KONGRESS 2017
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5 tycker till
Hur känns det att vara med i ett 
kampförbund?

Johannes Weiberg, 
väktare, Göteborg: 

– Det känns rik-
tigt gött! Kampen 
ska drivas under- 

ifrån, inte uppifrån. 
Och då är det viktigt att 

bygga en struktur där medlem-
marna är med. Det är det som är 
ett kampförbund.

Per Pettersson,  
tidningsbud,  
Stockholm: 

– Svårt att säga, 
jag vet inte riktigt 

vad som menas med 
ett kampförbund. Men 

jag tycker att Transport på senas-
te tiden inte har gjort lika mycket 
som förr i tidningsbranschen. Det 
kanske beror på att medlemmar-
na blir färre.

Anna Ivebo, lastbils-
chaufför, Umeå: 

– Vad betyder 
det? Ja, men det 
är väl bra förresten. 

Man måste jobba för 
att det ska hända nå-

got – och det kan alltid bli bättre.

Cassandra Svensson, 
kranbilsförare, 
Åkarp: 

– Vad är ett 
kampförbund, vet 

inte riktigt vad det 
betyder...? Jag läser  

i medlemstidningen att förbundet 
jobbar för att göra vardagen 
bättre för oss arbetare. En viktig 
fråga att kämpa för är villkoren 
för gravida transportarbetare.

Maqbool Nanng,  
taxichaufför,  
Stockholm

– Jättebra! Jag 
har växt upp med 

kampen mot ryssar-
na i Afghanistan, så 

jag har det i mig. Vi ska bedriva 
kamp mot slavdrivarna i taxi-
branschen. Taxiförarslaveriet  
ska bort! Att köra färdtjänst för 
27 kronor i timmen är vidrigt.

Organisering. Åsikterna är 
många om Transports särskilda 
fackliga organiseringsarbete, 
som startade 2011. Till kongres-
sen kom krav på allt från att 
lägga ner verksamheten till att 
satsa ännu mer. Förbundsled-
ningen linje var att organise-
ringen ska diskuteras i den stora 
framtidsutredningen. 

Text Jan Lindkvist

Totalt tio motioner berör det som 
från början kallades organizerpro-
jektet. Det är en verksamhet där en 
grupp personer anställts speciellt 
för att jobba med facklig organise-
ring på utvalda arbetsplatser.

Joakim Borg, från Hälsingland, 
var först ut när debatten startade:

– Den här frågan behöver verk-
ligen utredas, för det är uppenbart 
att verksamheten väckt starka 
känslor och splittrat oss.

MATS GAHRN, Göteborgsavdelningen, 
tog över mikrofonen:

– I min roll som studieorganisa-
tör har jag sett hur många av våra 
kursdeltagare som rekryterats via 
organiseringsprojektet. Jag har ock-
så noterat hur mycket mer motive-
rade deltagarna är nu.

– Och kongresskamrater, har ni 
sett hur många här inne i salen som 

Organiseringen 
en framtidsfråga

Uppskattad 
kongressgäst
Gästtalare. LO:s ordförande 
Karl-Petter Thorwaldsson rev ner 
applåder på kongressen.

Han konstaterade att utan 
Transport stannar Sverige, och 
räknade upp allt från morgon- 
tidningen som landar i brevlå-
dan, till soporna som hämtas  
och mjölken som levereras till 
affären.

– Transport är nog LO:s upp-
käftigaste förbund. Vart ska det 
ta vägen när ni nu fattat beslut 
om att bli ett kampförbund? 
undrade han. 

 JÖ

är unga? Hur många av dem som 
kliver upp i talarstolen och håller 
fantastiska inlägg? Jag har fått kri-
tiska frågor från avdelningar. Man  
säger: ”Ni skickar unga torpeder 
hem till oss. Vad ska vi med dem 
till? Jag frågar: ”Har ni kollat om 
det finns någon ammunition i dem 
då?”

Det är de unga som är Transports 
framtid, fortsatte Mats Gahrn:

– Stötta dem! Gör vi det ser jag 
ljust på Transports framtid.

JOHAN ERIKSSON från flygavdelning 
46 höll med Gahrn:

– Tänk att organiseringen kunde 
bli så laddad. Hur kommer det sig 
att vi glömt bort hur man gör när 
man bygger facklig verksamhet? En 
del beror nog på oss själva, men det 
handlar också om tryck utifrån och 
ändrade förutsättningar på arbets-
marknaden.

– Vi behöver ta ett samlat grepp, 
så att vi inte jobbar mot varandra. 
Det har helt klart förekommit barn-
sjukdomar i organiseringsprojektet. 
Vi välkomnar att frågan behandlas  
i framtidsutredningen.

MICHAEL STJÄRNFELDT, från flyget, 
fyllde i:

– På arbetsplatserna springer vi 
fortare och fortare. Vi tvingas pre-
stera mer och mer. Som fack- 

liga förtroendemän tar vi fajten för 
människor som är förbannande. 
Men vad händer när vi tar upp 
missförhållandena med ledningen? 
Det blir tyst på golvet, folk är rädda.

– Hur möter vi det här? Jo, genom 
att organisera, organisera, organi-
sera!

Vid omröstningen fick förbunds-
styrelsen gehör för sin linje. Den 
fackliga organiseringen ska behand-
las av framtidsutredningen.

” Men vad händer när  
vi tar upp missför- 
hållandena med  
ledningen? Det blir tyst 
på golvet, folk är rädda. 
Hur möter vi det här? 
Jo, genom att organise-
ra, organisera, organi-
sera!”

  Michael Stjärnfeldt
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Mycket att jobba för
Politik. En hel del beslut på 
kongressen går ut på att Trans-
port ska verka för förändringar 
i samhället. Det handlar om att 
påverka politiker och myndighe-
ter i frågor, som förbundet inte 
har direkt makt över. 
Transport ska verka för …

… att tandvård inte 
ska vara dyrare än 
vanlig sjukvård.

… att privat sjukvård som finan-
sieras av skatter ska försvinna.

… att taxi-
branschen ska 
återregleras.

… att det ska gå att göra avdrag 
på skatten för sin avgift till fack-
et och a-kassan.

… att begränsa andelen inhyrda 
och tillfälligt anställda.

… att föräldraförsäkringen blir 
individuell så att mamman och 
pappan delar lika på ledigheten.

Färdtjänst. Kravet på ett mo-
dernt färdtjänstavtal skapade 
rejäl debatt, innan kongressen 
beslutade att bifalla motionen 
från Jönköpingsavdelningen.
Förbundet ska nu fortsätta 
jobba för bättre villkor för färd-
tjänstförare och för att kommu-
nerna väljer bolag med kollek-
tivavtal i upphandlingarna.
Text Jan Lindkvist

Under våren har färdtjänstförarna 
i Jönköping lobbat hårt för motio-
nen, som går ut på att Transport ska 
arbeta för ett färdtjänstavtal som är 
”anpassat för branschens tuffa krav 
och särskilda behov”.

Flera ombud tolkade skrivningen 
som att Jönköpingsförarna, och för-
bundet, vill ha ett separat avtal för 
samhällsbetalda körningar. En av 
dem var Vasilios Papoutsis, taxiföra-
re från Umeåavdelningen.

– Färdtjänsten har alltid varit en 
viktig del av verksamheten hos oss. 
Det skulle kännas konstigt att dela 
kollektivavtalet i två. Jag inser att 
många slagits hårt för drägligare 

Jens Östergaard, Jönköping, var en av de som försvarade kravet på ett separat färdtjänst- 
avtal. ”Vi som kör färdtjänst har inte bara ett yrke. Vi fungerar också som sjuksköterska,  
ambulanspersonal, kurator, psykolog och vaktmästare”. 
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villkor i branschen, men två olika 
avtal splittrar förarkåren och gör oss 
svagare.

– Jag förstår heller inte hur två 
skilda avtal skulle kunna tillämpas, 
när chaufförer kör både vanliga 
taxikunder och färdtjänst under 
samma arbetspass. Med två avtal 
ser jag en risk för avtalsshopping, 
därför yrkar jag avslag på motionen.

JENS ÖSTERGAARD, JÖNKÖPING, klev 
upp och försvarade kraven:

– Vi som kör färdtjänst har inte 
bara ett yrke. Vi fungerar som sjuk-
sköterska, ambulanspersonal, kura-
tor, psykolog, vaktmästare. Med ett 
separat färdtjänstavtal kan vi få in fler 
medlemmar och då blir vi starkare.

Helena Blomstrand är en finurlig 
färdtjänstförare i Kristianstad:

– Jag finns i taxiträsket, det vet 
jag redan. Jag kör blandat, men 
99 procent är färdtjänst. Vi jobbar 
ibland 13 timmar utan rast. Vi är 
livegna. Vi står i princip aldrig vid 
taxistationen och läser tidningen, 
som taxiförare ibland gör. Jag vill 
sätta press på arbetsgivarsidan.

Stefan Nilsson, förare i Örebroav-
delningen, försökte få kongressen 
med sig på ett förbud för så kallad 
procentlön vid alla samhällsbetal-
da körningar. Men han fick backa 
– kravet var nytt och kunde inte stu-
vas in i motionen som ett tilläggs- 
yrkande.

Mats Andersson, ombudsman  
i Göteborg, gav sig in i debatten med 
orden:

– Om syftet är att göra två sepa-
rata avtal, då måste det bli avslag på 
motionen!

I SITT YTTRANDE försvarade förbunds-
styrelsen motionen. Förbundets  
åkeriombudsman Lars Mikaelsson, 
nu nyvald förbundssekreterare, sa:

– Jag tror att ni övertolkar motio-
nen. Under lång tid har vi jobbat 
för att förbättra villkoren inom taxi 
och färdtjänst. Det är förmodligen 
så att vi måste arbeta in regler för 
samhällsbetalda körningar i det 
nuvarande taxiföraravtalet. Så bifall 
motionen!

Omröstningen gick smärtfritt. 
Det blev bifall.

Regler för färdtjänst 
kan gå in i taxiavtalet

För gammal för  
ett uppdrag?
Valbarhet. Frågan om en övre 
åldersgräns för ombudsmän och 
personer som väljs in i förbunds-
styrelsen väckte debatt. Det 
har ansetts självklart att de ska 
lämna sina anställningar och 
uppdrag när de når avtalad pen-
sionsålder. Samtidigt ger lagen 
rätt för alla på arbetsmarknaden 
att jobba kvar till 67 år. Frågan 
blev aktuell i Transport när förra 
ordföranden Lars Lindgren först 
kandiderade till en ny period. 

Hela frågan om pensionering 
och valbarhet lämnades över till 
den framtidsutredning, som ska 
jobba de närmaste fem åren.

Ingen rabatt på 
medlemsavgiften
Färdtjänst. Taxi- och färdtjänst-
förare kommer inte att få rabatt 
på medlemsavgiften till Trans-
port. Ett par motioner föreslog 
sänkt avgift för en lågavlönad 
yrkesgrupp där många står utan-
för facket. Motionärerna fick inte 
kongressen med sig. 
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Alkohol. Nej – ingen mer alkohol 
ska köpas för medlemmarnas 
pengar i Transport. Kongres-
sen bekräftade det beslut som 
under våren togs av förbunds-
styrelsen. 
Text Lena Blomquist

Efter en debatt med tiotalet talare 
röstade majoriteten av ombuden för 
totalstopp när det gäller öl, vin och 
sprit. Transport ska inte bjuda vare 
sig gäster eller personal.

Förbundet ska också skriva en 
policy om alkohol, som betalas  
av var och en på fritiden under 
kurser, konferenser, kongresser och 
andra Transport-arrangemang. Tyd-

Tidning. Transportarbetarens 
ställning som fristående tidning 
kommer att ”utredas noga” 
under de närmaste fem åren. 
Text Justina Öster

I en motion till kongressen beskrev 
avdelning 41 i Uppsala vad man 
uppfattar som problem med en 
fristående tidning, där ansvarig 
utgivare av tradition är journalist. 

Avdelningen är kritisk till att 
medlemmarnas månadstidning 
”agerar internrevisor”, och ifråga- 
satte vad medlemmarna vinner på 

liga regler beställdes av kongressen.
Under debatten utgjorde vårens 

mediebevakning av förra ordföran-
dens krogkvitton en fond:

– Ni minns, vi diskuterade den 
här frågan 2012. Kongressen beslöt 
då med två tredjedelars majoritet att 
avslå de motioner som föreslog en 
alkoholpolicy. Och nu måste vi idka 
självkritik. Därför är jag glad över 
förbundsstyrelsens förslag att bifalla 
förslagen om nolltolerans, sa Mats 
Gahrn, i Göteborgsavdelningen.

– Det är dags för oss, kamrater, 
att fatta detta beslut nu. Låt oss 
slippa läsa fler artiklar om det här, 
fortsatte han.

Mats Andersson, avdelning 4 

det. Förslaget var att Transports 
ordförande ska utses till ansvarig 
utgivare.

Tidningsbudet Maths Nilsson från 
avdelning 12, Malmö höll inte med:

– Ansvariga utgivaren har det 
yttersta ansvaret för vad som står 
i tidningen och därmed makten 
att lyfta ut eller ta med en artikel. 
Transportarbetaren är vår med-
lemstidning och ska granska hur 
arbetsgivare sköter sig, till exempel 
när det gäller att teckna kollektiv-
avtal.

Men det räcker inte, ansåg kon-

i Östergötland, hade en annan 
hållning. Han pläderade för att för-
bundsstyrelsen eller en avdelnings-
styrelse ska kunna fatta beslut om 
att förbundet ska kunna bjuda på 
två glas vin eller två öl vid speciella 
tillfällen

– Det är rimligt och lagom, IF 
Metall har nyligen antagit liknande 
regler, sa han.

– Nej, det här handlar om med-
lemmarnas pengar, invände Malin 
Johnsson, Sundsvallsavdelningen. 
De ska inte gå till att betala alkohol. 
Vi får så vackert säga till interna-
tionella gäster och andra: Tyvärr, 
det är våra medlemmar som har 
bestämt det här.

gressombudet. Tidningen ska också 
granska dem som har makten i 
Transport: förbundsstyrelsen, verk-
ställande utskottet och ordföranden. 
Ha koll på hur de sköter sig.

– Tidningen ska stå på medlem-
marnas sida. Makten i förbundet 
mår bra av att bli granskad, ansåg 
Maths Nilsson.

Efter votering fick förbundssty-
relsen sin vilja igenom. Det betyder 
att Transportarbetarens ställning 
som fristående tidning med egen 
ansvarig utgivare kommer att ”utre-
das noga under kongressperioden”.

Alkoholstoppet spikat

Transportarbetaren ska utredas

Skyddsombuden 
mellan stolarna
RSO. De regionala skyddsom- 
buden i Transport är anställda, 
men samtidig utses de genom 
val. 

Resultatet blir återkommande 
frågor kring både arbetsledning 
och arbetsgivaransvar, konstate-
rade kongressen. 

Deras roll, hur de utses och 
anställs blir därför en fråga för 
framtidsutredningen att titta 
närmare på.

Lag & avtal
Kollektivavtal. Kongressen val-
de att gå på förbundsstyrelsens 
utlåtande när det gäller  
att allmängiltigförklara kollektiv-
avtal. Alltså att med lagstiftning 
göra så att överenskommelsen 
gäller alla anställda i en bransch. 

Beslutet innebär fortsatt  
tveksamhet till modellen, men 
att Transport inte utesluter  
att den kan behövas i fram- 
tiden. 

Bakgrunden skulle då vara att 
facket, med en sjunkande anslut-
ningsgrad, står inför faktumet att 
de kvarvarande medlemmarna 
inte har kraft nog att försvara 
kollektivavtalen.

Fritt fram för  
förbundsanställda
Valbarhet. Ett förslag om att 
avdelningarnas styrelser inte  
ska få ha en majoritet av leda-
möter som också är anställda  
i förbundet avslogs. 

Valet är fortfarande fritt att 
välja in ombudsmän, regionala 
skyddsombud – och transportare 
som inte får sin lön från förbundet.

Nu gäller nolltolerans mot alkohol för förbundets pengar. Tranport ska få tydliga regler och en skriven alkoholpolicy.
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Tolkar ett tecken  
på solidaritet
Språk. Transport ska jobba  
för att LO inrättar ett tolk- 
centrum. 

”Vi som fack är förpliktigade 
att visa solidaritet med dem som 
inte kommer till tals. Vi har haft 
ett stort inflöde av människor 
från andra kulturer. Det är viktigt 
att vi står upp för dem”, argu-
menterade Vasilios Papoutsis 
från Umeåavdelningen – och fick 
kongressen med sig.
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Försäkringar. Även i fortsätt-
ningen kommer en inkomstför-
säkring och en hemförsäkring 
att ingå i Transports medlems-
avgift. Men på kongressen var 
debatten het och slutade  
i rösträkning.
 
Text John Antonsson

Inkomstförsäkring har ingått i med-
lemsavgiften sedan ett kongressbe-
slut 2007. Den infördes efter att den 
dåvarande regeringen sänkte taket 
i a-kassan till 80 procent av 18 700 
kronor. 

Ända sedan dess har försäkringen 
varit omdebatterad i förbundet.

VID KONGRESSEN VAR Mats Gahrn 
från Göteborgsavdelningen först  

Fler tidningar  
till fackliga
Tidning. LO:s tid-
ning Arbetet ska 
skickas ut till alla 
fackliga förtroen-
demän i Trans-
port. Motkrafter 
krävs till Svenskt 
Näringslivs väloljade ”propagan-
daapparat”, tyckte kongressen. 

Fortsatt krav på 
30-timmarsvecka
Arbetstider. Transport ska 
jobba för att sänka arbetstiden 
i Sverige till 30 timmar i veckan. 
Det beslutade kongressen – för 
andra gången i rad. 

Förbundsstyrelsen hävdade 
att den redan har uppdraget 
och att den kämpar på i politisk 
motvind. 

”Jag tycker att det handlar 
om solidaritet med dem som står 
utanför. Jag tror inte vi behöver 
vara på jobbet lika mycket i 
framtiden”, sa Peter Andersson 
från Värmlandsavdelningen.

Kongressen gick på hans linje 
och gav ett förnyat uppdrag åt 
ledningen.

Transport gör slut 
med Nordea
Arbetstider. Ett par dagar 
före kongressen meddelade 
förbundsstyrelsen att facket 
kommer att lämna Nordea – 
om banken flyttar från Sverige 
på grund av höga bankavgifter. 

Särskilt glada över det beslutet 
blev ombuden i flygavdelningen, 
som i en motion föreslagit att 
Transport ska avsluta alla sina 
åtaganden i Nordea. 

Den motionen kunde ju anses 
som bevarad redan – och kon-
gressombuden applåderade när 
banken kritiserades.

Rabatter till  
transportare
Ekonomi. Transport ska ansluta 
sig till LO:s mervärdeskort som 
ger rabatter och förmåner. Exakt 
vilka företag som erbjuder rabat-
ter är inte klart, det varierar med 
vilket fackförbund man är med i.

Läs mer på webben
Mycket mer om debatter, 
beslut, val och tal på för-

bundets kongress hittar du 
på transportarbetaren.se. Vi har 
samlat länkar till artiklarna i  
texten som heter KONGRESS 
2017. Den hittar du på startsidan.

Transport ska 
fortsätta försäkra

Jojo-medlem – nej tack

” Det har varit debatt om 
inkomstförsäkringen 
förr. Den har tillkommit 
för att man ska ha en 
vettig försäkring när 
man förlorar arbetet.”

  Sture Thorsell,  
försäkringsansvarig på Transport

att debattera frågan i talarstolen.
– Grundfrågan är vilket fack-

förbund vi ska vara. Vi har tagit 
beslutet att vi ska vara en kamp- 
organisation. Arbetarrörelsens har 
hela tiden vilat på två ben – fack 
och politik. Vi har hela tiden jobbat 
för generell välfärd och i den ingår 
hög a-kassa. Vi ska inte gå den ny-
liberala vägen och ta över samhälls-
ansvaret, sa han.

ETT ANNAT ARGUMENT var att många 
av förbundets medlemmar inte 
tjänar tillräckligt för att ha nytta av 
inkomstförsäkringen. Sture Thorsell, 
försäkringsansvarig på förbundet, 
förde förbundsstyrelsens talan och 
argumenterade för att behålla den.

– Det har varit debatt om in-
komstförsäkringen förr. Den har 

tillkommit för att man ska ha en 
vettig försäkring när man förlorar 
arbetet, sa Thorsell.

Det fanns också förslag om att 
sluta ge alla medlemmar hemför-
säkring, men den blir kvar. 

Här har du försäkringarna för alla transportare
 INKOMSTFÖRSÄKRING 

...ingår i medlemsavgiften.  
Hur mycket den kostar förbundet  
beror på arbetslösheten. Just nu  
är det ungefär nio kronor per med-
lem och månad. 

Försäkringen ger arbetslösa med-
lemmar 80 procent av lön som ligger 
över a-kassetaket på 25 025 kronor  
i månaden. 

Inkomstförsäkringen betalas som 
mest ut under 100 dagar. 

För att få pengar från inkomstför- 
säkringen ska personen i fråga ha 
varit medlem i Transport i minst ett 
år och dessutom vara medlem i en 
a-kassa.

Det går också att få pengar från in-
komstförsäkringen om personen i frå-
ga varit med i ett annat fackförbund 
med liknande inkomstförsäkring. 

Den lön som medlemmen rapporte-
rat till sin avdelning är den lön som 
eventuell utbetalning baseras på. 

 HEMFÖRSÄKRING 
… gäller för alla medlemmar i Trans-
port. Det finns inget maxbelopp på 
vad försäkringsbolaget kan betala 
ut om olyckan är framme. Dessutom 
ingår barngrupplivförsäkring och 
livförsäkring. 

Om två personer i hushållet får hemför-
säkring genom ett LO-förbund kan den 
ena omvandlas till en allriskförsäkring. 
Kostnaden för förbundet är ungefär 50 
kronor per medlem och månad.

Medlemskap. Jojo-med-
lemmar är inte populära 
bland ombudsmännen i 

Transport. Det handlar om 
personer som går med i  

facket när de har problem – 
och går ur så fort de fått hjälp.

Text Lena Blomquist

Transports hållning till nya med-
lemmar är att de bara kan få för-
handlingshjälp för det som har hänt 
efter att de anmält sig som medlem-
mar. Men linjen är inte skriven  
i sten (eller i stadgarna).

Till kongressen föreslog flera 
olika avdelningar att stadgarna ska 
skärpas på olika sätt:

 Skriv in att förhandlingshjälp 
bara är berättigad för problem som 
uppstår under medlemskap.

 Inför en karenstid på en månad 
innan en ny medlem ska kunna få 
hjälp att förhandla. Eller två måna-
der, det vill säga efter två inbetalda 
månadsavgifter.

 Utred hur jojo-medlemskap bäst 
kan motverkas.

Men i debatten vittnades det 
också om hur purfärska medlem-
mar ibland har fått hjälp – och hur 
Transport på det sättet kommit åt 
en fuskande, oschyst arbetsgivare, 
där inga andra medlemmar finns.

Efter inläggen beslutade kongres-
sen att stadgarna inte ska ändras. 
Ombudsmännen ska, precis som 
tidigare, ha möjlighet att avgöra vem 
de ska förhandla för. På så sätt kan 
en nybliven medlem i vissa fall få 
hjälp, ”särskilt om det är till gagn för 
arbetarkollektivet som helhet”.
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Polisen kan låsa fast 
fuskare igen
Åkeri. Regeringen har skrivit om 
reglerna när det gäller cabo-
tagebrott. Från den 17 juli kan 
polisen låsa fast fler lastbilar som 
körts för mycket i Sverige. Fordo-
nen får stå kvar tills sanktionsav-
giften är betald.

– Jättebra, 
kommenterar Ant-
ti Vainio, utredare 
på Transport. Med 
det här beslu-
tet kan polisen 
använda de verktyg de har för 
att stoppa utländska åkerier som 
bryter mot reglerna.

Bestämmelserna om cabotage 
slår fast att ett utländskt åkeri, 
som har utfört en transport från 
ett annat EU-land till Sverige, 
på vägen tillbaka får göra högst 
tre inhemska transporter under 
högst sju dagar.

Sanktionsavgiften på 40 000 
kronor infördes 2015 för att det 
skulle gå lättare och snabbare 
att stoppa fuskande åkerier. Men 
i höstas gjorde Transportstyrelsen 
en ny tolkning av reglerna, och 
färre brott kunde klaras av direkt 
med sanktionsavgiften. Med 
regeringens förtydligande av 
reglerna kan polisen agera igen.

 LB

Färdtjänst. Sociala krav i nivå 
med kollektivavtalet ska ställas 
när Stockholms läns landsting 
upphandlar färdtjänst. Taxi-  
och färdtjänstföraren Allonias 
Sebhatu, som i flera år har stridit 
för schystare villkor, är jublande 
glad.
Text Justina Öster 

– Det känns som om jag blivit väl-
signad. Vi har kämpat och gjort allt 
som står i vår makt för att påverka 
politikerna och det gav resultat. Till 
slut. Vi nådde hit tack vare arbetsta-
garnas kamp, utbrister han.

– Till och med Sverigedemokra-
terna i landstinget följde vad de 
lovat.

BESLUTET KLUBBADES UNDER lands-
tingsfullmäktiges möte i Stockholm 
i juni, med stöd av Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Sverigedemokraterna. De 
borgerliga partierna var emot med 
hänvisning till att en ny lag med 
samma inriktning ändå är på väg att 
införas.

Allonias Sebhatu och kollegorna 
har väckt stor medial uppmärk-
samhet genom sina återkommande 

protester och demonstrationer 
mot dåliga anställningsvillkor och 
löner – på så lite som 27 kronor i 
timmen. Deras kritik fick ytterligare 
ammunition av vittnesmål från 
gamla, sjuka och funktionshindra-
de resenärer som tvingas vänta på 
bilar, och kommer för sent.

BESLUTET INNEBÄR ATT landstingets 
trafiknämnd ska kräva att förarna i 
de taxibolag, som anlitas för att köra 
färdtjänst-, sjuk- och skolresor, ska 
få lön och ersättningar som når upp 
till åtminstone nivån i Transports 
taxiföraravtal. 

Ett avtal som länge innehållit 
procentlön på inkört belopp (om-
kring 37 procent) och en garantilön, 
som det ofta slarvas med hos min-
dre nogräknade taxiföretag.

Få förare är organiserade i 
Transport och avtalet kritiseras för 
att vara svagt, men innehåller ändå 
pension och försäkringar, något 
som många chaufförer går miste om 
i dag.

TRANSPORT HAR I åratal tryckt på för 
bättre villkor inom taxi- och färd-
tjänst och utredaren Emil Burman 
säger:

– Bra, nu följer ju Stockholms 
läns landsting lagstiftningen. Det 
här var absolut nödvändigt och det 
minsta möjliga vi kan kräva för att 
våra chaufförer ska få någorlunda 
drägliga villkor.
Det dröjer innan Stockholms läns 
landsting ska upphandla färdtjänst 
och sjukresor igen. Kommer beslutet 
att ha effekt för förarna?

– Vi behöver koka ner det till att 
upphandlarna verkligen ställer krav 
på rimliga villkor för chaufförerna. 
Och att tjänstemännen följer upp 
upphandlingarna, så att kraven följs 
i praktiken, säger Emil Burman.

Bättre villkor för 
färdtjänstförare

AKTUELLT

149 000 
nya jobb tillkommer i år och nästa år, 
enligt Arbetsförmedlingens senaste 
prognos.

Höjd skaderisk för 
inhyrda på lager
Bemanning. Det är farligt att 
vara bemanningsanställd, inte 
minst på lager och terminaler. 
Risken att skada sig är nästan 
dubbelt så stor. Dessutom har tre 
av fyra arbetsställen brister som 
behöver åtgär-
das. Det visar en 
delrapport från 
Arbetsmiljöverket.

Arbetsgiva-
ren har alltid 
ansvar för att det ska finnas ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
För bemanningsanställda delas 
ansvaret mellan företaget de är 
anställda hos och uppdrags- 
givaren.

– Då det är två ansvariga finns 
en risk att arbetsmiljöarbetet 
faller mellan stolarna, säger Heli 
Aarnipuro, nationell samordnare 
för en särskild inspektionsinsats 
som Arbetsmiljöverket gör på 
bemanningsföretag.

 JA

I dag är färdtjänstföraren Allonias Sebhatu glad över Stockholmslandstingets beslut, när bilden togs var han ilsken över att 
ingenting hade hänt. ”Nu behöver kampen nytt bränsle igen”, säger han.
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Upphandlingslagen
 Den nya upphandlingslagen kräver 

att kommuner, landsting och staten 
vid större upphandlingar ska kräva 
villkor i nivå med kollektivavtal när 
det gäller lön, semester och arbets-
tider.

 Däremot krävs inte att anbuds- 
givarnas anställda ska ha den  
tjänstepension och de försäkringar 
som finns i kollektivavtalet.
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Sopgubbar. Renonorden är störst 
i Sverige på sophämtning. Det 
norska moderbolaget förlorade 
över 300 miljoner under årets 
första kvartal. Om företaget 
inte får in nya pengar riskerar 
det konkurs. 

Text John Antonsson

Renonorden i Sverige har ett  
moderbolag som är noterat på Oslo-
börsen sedan 2015. I samband med 
börslanseringen var aktierna som 
högst värderade till 1 025 kronor 
styck, i skrivande stund är de värda 
en bit över tre kronor. 

I samband med börslanseringen 
såg det ut som om företaget hade 
många och lönsamma kontrakt, 
men sedan visade det sig att flera 
kontrakt var rena förlustaffärer. 

RENONORDEN HAR PÅ några år blivit 
störst i Sverige på sophämtning och 
hämtar avfall i 26 kommuner. Enligt 
företagets egna uppgifter med en 
marknadsandel på 15 procent. Det 
har blivit störst genom att lägga 
priset under konkurrenterna i upp-
handlingar. 

Den 1 oktober tar Renonorden 
tillsammans med Suez över all 
sophämtning i Stockholm. Det är 
ett kontrakt som är värt ungefär en 
miljard kronor. 

Bara under det första kvartalet 

2017 har moderbolaget gått back 
med över 300 miljoner norska 
kronor. 

Det svenska dotterbolaget har 
kommunicerat att deras verksam- 
het går med vinst. Men vanligtvis 
innebär en konkurs hos ett moder-
bolag att också dotterbolagen går 
omkull. 

Enligt ett dokument från kon-
cernledningen försöker företaget få 
in kapital med hjälp av investerings-
banken Carnegie. 

JAN SPANEDAL JOBBAR för Reno-
norden sedan sju år tillbaka och är 
ordförande för miljösektionen  
i Transports avdelning 5 Stockholm. 

Han har inte hört mer än vad som 
står i tidningarna. 

SPANEDAL ÄR MER fokuserad på ett 
lokalt avtal som går ut den 1 oktober. 
Arbetsgivarens nya bud innebär en 
lönesänkning på mer än 30 procent 
och fler arbetsuppgifter. För honom 
är striden om lönerna och villkoren 
det viktiga, inte vilket bolag som kör 
soporna. 

– Men om vi utgår från att de går  
i konkurs. Då får vi en konflikt med 
Stockholms stad eller med Suez  
i stället. Våra villkor är större än 
vilket bolag vi jobbar för. Vi sop- 
gubbar är 100 procent kompisar 
över bolagsgränserna och 98 pro-
cent är fackligt organiserade. Då 
blir det problem om man vill sänka 
lönen, säger han.

– Kanske tornar det upp ett sop-
stopp, större än vi någonsin skådat. 
Trump måste kanske twittra om 
soporna innan vi löst det här. 

Transportarbetaren har försökt 
nå Renonorden Sveriges vd Peter 
Ekholm utan resultat. 

Konkurs hotar 
Renonorden 

Uppsala vill införa 
trygghetsvakter
Bevakning. Uppsala är på gång 
att införa kommunala så kallade 
trygghetsvakter. Men innan 
förslaget blir verklighet måste 
kommunen ansöka om tillstånd 
hos polisen.

Kommunens tanke är att de 
kommunala vakterna ska röra sig 
i centrala staden, berättar SVT 
Uppsala.

– Försök med kommunala 
trygghetsvakter har varit väldigt 
framgångsrikt i andra kommuner 
och det är något som vi vill testa 
här i Uppsala, säger kommun-
styrelsens ordförande Marlene 
Burwick (S), till tv-programmet.

 LB

Farliga länder  
för fackligt aktiva
Internationellt. Den som är 
fackligt aktiv utsätter sig för 
risker. I en del länder riskerar 
fackliga ledare att mördas, 
misshandlas, hotas och fängslas. 
Mellanöstern är en av de  
värsta regionerna, konstaterar 
världsfacket IFS i en rapport. 

Sett över världen har våld och 
hot mot fackliga ökat med tio 
procent sedan föregående år. 

Världsfacket har listat de tio 
farligaste länderna: 

Qatar, Förenade Arab- 
emiraten, Egypten, Turkiet,  
Kazakstan, Bangladesh, Filippi-
nerna, Sydkorea, Guatemala  och 
Colombia. LB

På nya uppdrag
Internationellt. Två transportare 
har fått nya förtroendeuppdrag 
i den europeiska federationen 
ETF. Magnus Falk, internationell 
sekreterare, valdes in i styrelsen 
och Ludwig Eriksson, ordförande 
i Transports Uppsalaavdelning, är 
ny i ungdomskommittén.

– Transport spelar en viktig roll 
i det internationella samarbetet 
och det tänker jag se till att vi 
fortsätter att göra, säger Magnus 
Falk.

Mer än 2,5 miljoner transpor-
tarbetare i 41 europeiska länder 
är knutna till Europeiska trans-
portfederationen.  

 LB
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Renonorden
Renonorden består av en moder- 
koncern med fyra dotterbolag  
i Norge, Danmark, Sverige och 
Finland. Enligt företagets uppgifter 
hämtar det sopor hos närmare sex 
miljoner människor i de fyra länderna.

” Kanske tornar det upp 
ett sopstopp, större 
än vi någonsin skådat. 
Trump måste kanske 
twittra om soporna  
innan vi löst det här.”

  Jan Spanedal jobbar för  
Renonorden och är ordförande  

för miljösektionen i Transports  
avdelning 5 Stockholm.

AKTUELLT

Vad gör de på 
arbetsförmedlingen?
Arbetslöshet. Vad gör egent- 
ligen Arbetsförmedlingen? Den 
frågan ställer regeringen – och 
ger myndigheten i uppdrag att 
själv redovisa vilken service den 
ger. 

Frågan gäller i första hand  
i kommuner med hög långtids- 
arbetslöshet och många ny- 
anlända.

En bakgrund är att Arbetsför-
medlingen har lagt ner omkring 
70 lokalkontor de senaste åren. 
Förmedlingen satsar i stället på 
digital service.  LB

Marlene Burwick (S).
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EU. Kommissionen vill ändra 
reglerna inom transportsektorn. 
Men om den lagstiftning som 
finns följdes, smarta färdskriv-
are infördes snabbare och kon-
trollerna förbättrades, så skulle 
åkeribranschen fungera mycket 
bättre.
Text och foto Justina Öster

Ungefär så kan man sammanfat-
ta Eduardo Chagas syn på det så 
kallade mobilitetspaketet, som 
EU-kommissionen presenterade 
den 31 maj i år. Han är generalse-
kreterare i Europeiska Transpor-
tarbetarefederationen (ETF) där 
svenska Transport ingår.

ETF har under våren drivit en 
kampanj och lobbat bland EU:s 
politiker för att försöka stoppa 
försämringarna av bland annat 
kör- och vilotidsregler och bestäm-
melserna för cabotage, ett begränsat 
antal inrikes körningar av utländ-
ska åkerier.

EDUARDO CHAGAS, SOM ursprungli-
gen kommer från Portugal, ger en 
inblick i hur EU-kommissionen in  
i det sista ändrade i sina skrivningar. 
Liksom svenska Transport konsta-
terar han:

– Vi är inte glada över förslagen. 
De kommer inte att förbättra trans-

portarbetarnas villkor utan i stället 
försämra trafiksäkerheten för både 
chaufförer och passagerare.

EU-KOMMISSIONENS FÖRSLAG innebär 
att chaufförer – under en fyraveck-
ors-period – ska kunna ta upp till 
två förkortade 24-timmars-pauser. 
I dag måste de ta 45 timmars vila 
efter sex dagars jobb.

– Det blir en vecka, plus en vecka, 
plus en vecka på vägen. Förarna 
kommer att köra tre veckor i sträck 
och bara ha två lediga dagar. Man 
ser vilka det här förslaget är riktat 
till. Inte till chaufförerna utan till 
transportföretagen, säger Eduardo 
Chagas.

Eduardo Chagas och ETF är kri-
tiska till kommissionens förslag på 
nya uppluckrade regler för cabo-
tage.

– Cabotagetrafiken är ett av de 
största problemen med den fria 

rörligheten inom unionen. Den är 
på väg att slå ut den seriösa åke-
ribranschen i många länder.  
Det handlar inte om protektionism, 
som vissa säger, utan om jämlik 
konkurrens och schysta villkor, 
säger han.

För att uppnå det vill ETF skynda 
på införandet av smarta färdskrivare 
för internationella transporter. Det 
redan fattade beslutet innebär att 
nya fordon ska ha digitala färdskriv-
are 2019, men äldre lastbilar först 
2034.

TRANSPORTS UTREDARE ANTTI Vainio 
är lika kritisk till vägpaketet från 
EU-kommissionen:

– Mycket oroande, med några po-
sitiva inslag. Men än så länge är det 
bara ett förslag, kommenterar han.

Även han vänder sig mot tankar-
na på att cabotagereglerna ska tillå-
ta ett obegränsat antal körningar  

Han sågar EU:s vägpaket

AKTUELLT

”Smarta färdskrivare är enda sättet att kontrollera att cabotagereglerna följs och att hålla koll på i vilka länder transportfirmorna kört”, säger Eduardo Chagas.

i fem dagar i ett annat EU-land.
– Det här känns inte bra Frågan 

är om det här är allt eller om det 
ska kompletteras med något annat? 
Utökar man antalet dagar skulle  
det behöva kompenseras med en 
gräns för antalet dagar per månad 
och medlemsland. Som förslaget 
ser ut kan man köra fem dagar i 
Sverige, fem i Norge och så fem igen 
i Sverige med en bulgarisk lastbil.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG PÅ nya kör- 
och vilotidregler imponerar inte 
heller på Antti Vainio. 

– Kommissionen försöker klä om 
förändringen till något jättebra, men 
de beskär i själva verket veckovilan, 
i flexibilitetens namn. Allt det här 
talet om flexibilitet gör mig väldigt 
orolig, säger han.

– Flexibilitet för vem? Inte för 
chaufförerna i alla fall utan för 
transportföretagen.
Till sist, Eduardo Chagas: Kommer  
ETF och facken att lyckas stoppa det 
ni är mest kritiska till i kommissionens 
paket?

– Jag hoppas det. Vi ska försöka 
trycka på politikerna och göra vårt 
jobb i Bryssel, men vi kommer att 
behöva alla möjliga allierade för att 
nå framgång. EU styrs av en kon-
servativ och liberal majoritet, det 
märks på förslagen.

ETF samlar över 230 fackförbund i Bryssel
 Europeiska Transportarbetare- 

federationen (ETF) har sitt säte  
i Bryssel och är en sammanslutning 
med drygt 230 fackförbund. Svenska 
Transport ingår bland över 2,5 miljo-
ner transportarbetare i 41 länder.

 Transports förre ordförande, Lars 

Lindgren, ledde federationen fram 
till sin avgång. 

 Belgaren Frank Moreels är ny ord- 
förande och generalsekreterare  
Eduardo Chagas ansvarar för det 
dagliga arbetet i olika sektioner för 
vägtransporter, hamn, flyg med mera.
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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

EU. Uppluckrade cabotage- 
samt kör- och vilotidsregler 
finns med i EU:s vägpaket. Först 
ut i detta jättepaket är åtta 
lagförslag som riktas mot väg-
transporterna.
Text Justina Öster

I slutet av maj presenterade 
EU-kommissionen sitt länge invän-
tade ”rörlighetspaket” med omfat-
tande förslag på förändringar inom 
hela unionens transportsektor. 
En näring som sysselsätter över 11 
miljoner européer.

Bakgrunden till paketet är de 
stora och accelererande föränd-
ringarna inom teknologi, ekonomi 
och på det sociala planet, förklarar 
EU-kommissionen. Och målar 
upp en slags långtidsstrategi för att 
försöka åstadkomma en smartare, 
mer socialt rättvis och konkurrens-
kraftig sektor fram till 2025. 

Här kommer några av förslagen:

CABOTAGE: Enligt dagens regler 
tillåts tre inrikes körningar inom 
sju dagar av utländska åkerier (som 
dessförinnan kört internationella 
transporter utanför eller i ett annat 
EU-land).

Kommissionen föreslår i stället 
ett obegränsat antal körningar i 
fem dagar. Förslaget försvaras med 
att reglerna blir flexiblare, enklare 
och mer realistiska att följa. Att 
chaufförer och åkerier slipper räkna 
körningar och att färre lastbilar 
behöver rulla tomma.

KÖR- OCH VILOTIDREGLER: Enligt  
dagens ordinarie regler ska chauf-
förer ta sin 45 timmars-vila senast 
efter sex dagars arbete. Med förkor-
tad veckovila gäller 24 timmars vila 
efter sex dagars arbete.

Blir det som EU-kommissionen 
vill ska förare under en fyra- 
veckorsperiod kunna ta upp till 
två förkortade 24-timmars-pauser. 
Konsekvensen blir att chaufförer 
kan köra i tre veckor och under den 
tiden bara ha två lediga dagar, om de 
skjuter upp sin långa ledighet.

EU-politikerna vill även sätta 
stopp för veckovila i lastbilarna och 
föreslår att arbetsgivarna ska tving-
as erbjuda övernattningslokaler för 
chaufförer som kör utomlands.

UTSTATIONERING: Förslaget innebär 
att anställda ska garanteras högre 
ersättning om de jobbar minst tre 
dagar i månaden i EU-land med 
högre löner än landet där deras 
arbetsgivare finns.

SAMARBETE: Förutom att förtydliga 
och se till att gällande regler över-
ensstämmer och tillämpas lika  
i unionsländerna vill kommissionen 
förbättra samarbetet över gränserna, 
liksom övervakningen av att lagar 
och regler följs. Man föreslår också 
åtgärder för att bekämpa så kallade 
brevlådeföretag.

Kommissionens förslag ska nu 
manglas av medlemsländerna och 
passera genom EU:s olika institutio-
ner innan några beslut fattas.

EU vill öppna  
gränserna för mer 
utrikes transporter 

Protesterna mot oschyst konkurrens och för lika villkor för chaufförer är ett 
återkommande inslag på svenska vägar. Här stannar Sverige arrangerar lastbils-
karavanerna.
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Bevakning. Anställ-
da i bevaknings- 
företag har fått ett 
nytt avtal. Upp-
görelsen är treårig 
och ger totalt 1 702 

kronor mer i månaden.  
I alla löneklasser.

Text Jan Lindkvist

– Vi har fått till ett acceptabelt avtal 
som gott och väl motsvarar märket 
på 6,5 procent. Dessutom lyckades 
vi lösa ett par principiellt viktiga 
frågor utan att avstå löneutrymme. 
Bland annat höjs nu hundersätt-
ningen rejält, säger Tommy Wreeth, 
förbundskassör och avtalsansvarig 
när avtalets slöts i slutet av maj, nu 
förbundsordförande i Transport.

Väktare, ordningsvakter och 
andra anställda i bevaknings-
branschen är Transports näst största 
medlemsgrupp.

FÖRHANDLINGARNA OM ETT nytt 
löneavtal startade den 4 maj. Inled-
ningsvis gick det trögt, men efter 
totalt fyra dagars manglande kunde 
parterna till slut enas.

övervakning på kommunal mark 
ska lönegrupperas var också en 
tvistefråga vid förhandlingsbordet. 
Nu får gruppen ett extra lönepåslag 
på 1 krona varje timme som jobbet 
utförs just på kommunal mark.

Bevakningsbranschens yrkes- och 
arbetsmiljönämnd (Bya) kommer 
framöver att erbjuda utbildning 
för den här gruppen p-vakter. Lön 
utgår inte för de första nio utbild-
ningsdagarna, för nyanställda.

En enig facklig delegation skrev 
på avtalet.

– Det bästa med uppgörelsen var 
att vi fick upp hundersättningen, 
summerar Ulf Karlander, väktare 
från Luleå.

Susanne Bergman Israelsson, 
väktare i Västerås, håller med. Och 
tillägger:

– En annan viktig sak är att kron-
påslagen gäller i alla tariffer.

Stefan Andreasson jobbar på 
bevakningsföretaget Avarn i Malmö. 
Hur ser han på det nya avtalet?

– Skriv att jag är tillfreds. Men 
inte nöjd. Nöjda blir vi aldrig!

1 700 kronor 
mer och höjt 
hundtillägg

AKTUELLT / AVTALSRÖRELSEN

Mer betalt för hundarna i säkerhetsbranschen. Här visar Securitas upp sin sök-
hund som med sin känsliga nos är expert på att hitta explosiva ämnen.
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Uppgörelsen löper över tre år – 
från den 1 juni 2017 till den 31 maj 
2020. Grundlönerna höjs i tre steg. 
Första året ger 569 kronor, andra 
521 kronor och sista året räknas 
lönerna upp med 612 kronor. Höj-
ningarna gäller för samtliga tariffer. 
De motsvarar 2,2 procent, 2,0 pro-
cent och till sist 2,3 procent.

OB OCH ANDRA tillägg räknas upp 
med samma procentsatser.

– Det är viktigt för oss att vi nu 
har fått igenom principen att alla 
tillägg skall konsekvenshöjas, infli-
kar Tommy Wreeth.

Procentuppräkningen gäller fak-
tiskt inte för anställda som har egen 
hund i tjänsten. Där har ersättning-
en länge varit en het fråga. Många 
hundförare menar att ersättningen 
på 1 596 kronor i månaden knappt 
täckt fodret, än mindre andra kost-
nader – exempelvis veterinärbesök.

Nu höjs beloppet med över 150 
kronor, det vill säga betydligt mer 
än märkets 6,5 procent. Första året 
blir hundersättningen 1 650 kronor, 
andra året 1 700 och tredje året 
1 750 kronor.

Hur parkeringsvakter som utför 

Långt – men uppsägningsbart – hamnavtal
Hamn. Hamnarbetarnas nya av-
tal blev längre än vad Transports 
förhandlare ville. Det ger totalt  
1 908 kronor i lönehöjning på tre år.

– Uppgörelsen satt långt inne. 
På grund av turbulensen i ham-
narna ville vi absolut ha ett kort 
avtal. Det blev treårigt, men både 
andra och tredje året är upp-
sägningsbara, säger Transports 
centrala stuveriombudsman Peter 
Winsten.

Konflikten i Göteborgs hamn 
mellan Hamnarbetarförbundet 
och företaget APM Terminals på-
verkar hela branschen. Det är ett 
av skälen till att Transport tidigt 
gick ut med krav på ettårigt avtal 
– trots att övriga yrkesgrupper på 
arbetsmarknaden tecknar långa, 
treåriga uppgörelser.

Efter en rad förhandlingsdagar 
kunde parterna till slut enas om 
ett hamn- och stuveriavtal som 
ligger inom det så kallade märket 
– kostnadsmässigt.

Lönerna höjs i tre etapper, det 
vill säga med:
• 632 kronor från den 1 maj 2017.
• 587 kronor från den 1 maj 2018.
• Och slutligen 689 kronor från 
den 1 maj 2019.

Peter Winsten säger:
– Det viktiga är att alla centrala 

och lokala tillägg också höjs. De 
ska räknas upp med 2,2 procent 
första året, 2,0 procent andra 
året och 2,3 procent år tre.  
I övrigt är det inga förändringar  
i avtalet. Vi fick ägna mycket kraft 
åt att få två av tre år uppsäg-
ningsbara.  JL

Satsning på 
höjda lägstalöner 
Miljöarbetare och flyg. De nya 
lönerna är klara för miljöarbetare 
och flygplatspersonal hos arbets-
givare anslutna till Pacta. Det är 
en arbetsgivarorganisation för 
kommunala bolag.

Avtalet löper över tre år 
med höjning på 2,2 procent på 
utgående lön år ett, 2,0 procent 
år två och 2,3 procent det tredje 
året.

En låglönesatsning finns med 
i avtalet, av samma slag som 
den Fastighets fick igenom efter 
att ha hotat med strejk: De nya 
lägstalönerna är. 21 153 kronor 
året ut, sedan 21 723 kronor till 
och med den 1 januari 2019 och 
22 300 till och med 2020.  LB

Procenthöjning  
rakt av på tre år
Utlandschaufförer. Det blev ett 
treårigt avtal även för den mins-
kande skaran chaufförer som går 
på utlandsavtalet. 

Procenthöjningarna följer  
övriga uppgörelser på arbets-
marknaden: 2,2 första året, 2,0 
andra året och 2,3 år tre. 

Förra året höjdes utlandsförar-
nas traktamenten rejält, i år är det 
procenthöjningen som gäller för 
lön, traktamente och tillägg. LB

Fler avtal på gång
Bilvård, reklamutdelning, kom-
munala flygplatser, terminaler 
med Almega-avtal. Läs mer på 
transportarbetaren.se. LB
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Bensin. Lönerna är 
klara för majori-
teten av landets 
mackanställda. 
Uppgörelsen är 

treårig och ger totalt 1 727 kro-
nor mer i månaden i den högsta 
löneklassen. 
Text Jan Lindkvist

– Vi fick också igenom ett visst 
skydd när arbetsgivaren ”hyvlar” 
tjänster, säger Transports förhand- 
lare Magnus Larsson.

EFTER TRE FÖRHANDLINGSDAGAR och 
ett antal så kallade kansliöverlägg-
ningar med motparten satt den 
fackliga delegationen med ett färdigt 
avtal på bordet. Efter en noggrann 
genomläsning skrev alla ombuden 
under.

Bättre skydd när tjänster 
”hyvlas” på mackarna

Uppgörelsen är tecknad med två 
arbetsgivarorganisationer – Maf och 
Paf. Ombudsman Magnus Larsson 
är förhållandevis nöjd:

– Arbetsgivarna var angelägna  
om ett snabbt avslut, de ville helst 
bara ha tre år och märket. Det  
vill säga 6,5 procent. Vi hade flera 
krav, bland annat trygga anställ-
ningar.

– Nu fick vi igenom samma skriv-
ning som förbundet fått för andra 
medlemsgrupper. Det innebär att 
arbetsgivare som vill skära ner 
tjänster åtminstone måste betala 
den gamla högre lönen under en tid 
som motsvarar uppsägningstiden 
för den anställde. Alltså en till sex 
månader.

DET NYA AVTALET gäller retroaktivt 
från den 1 maj 2017 till den 30 april 

2020. Lönerna höjs i tre steg. För 
den mest rutinerade personalen, de 
med minst åtta år i yrket, gäller:

 Första året, 572 kronor
 Andra året, 532 kronor
 Och slutligen 623 kronor mer  

i månaden.
Totalt blir det 1 727 kronor.

FLEST ANSTÄLLDA FINNS i löne- 
klassen under, med sex år i yrket. 
Där höjs lönerna med samman- 

Vid förhandlingsbordet
  Paraplyorganisationen Trans-

portföretagen har två förbund som 
tecknar kollektivavtal för bensin-
stationerna. Det är Petroleumbran-
schens arbetsgivareförbund (Paf) och 
Motorbranschens arbetsgivareför-
bund (Maf).

  Mackanställda på en del 
OKQ8-stationer finns hos Koopera-
tionens förhandlingsorganisation 
(KFO). Den 28 juni inleder Transport 
förhandlingar med KFO.

  Totalt har Transport runt 3 000 
medlemmar på bensinstationerna.

lagt 1 698 kronor, fördelat så här:
 562 kronor första året
 523 kronor andra året
 Och till sist 613 kronor.
I procent blir höjningarna 2,2, 

2,0 och slutligen 2,3 procent. Det 
motsvarar det så kallade märket, 
alltså normen som industrin la fast 
tidigt i våras. 

Kvar är de anställda på en del 
OKQ8-stationer som jobbar under 
ett eget avtal, med KFO.

Du har CE-körkort och YKB-behörighet. Du 
har gått transportgymnasium eller annan 
relevant grundskola. Du har ADR grundkurs. 
Har du ADR tank, är det mycket meriteran-
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på telefon (0) 40-64 44 900 för frågor 
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AKTUELLT

Martina Kromnér är terminalarbetare. Sommaren 2015 rekryterades hon som  
organisatör, med placering i Linköping. 

Organisering. Precis som Danny 
Palm jobbade Martina Krom-
nér som facklig organiserare i 
Transport. Hon reagerar starkt 
på Transportarbetarens artiklar 
om Danny. 
Text och foto Jan Lindkvist

– Han framställs indirekt som en 
lögnare. Men Danny är en seriös 
kille och jag upplevde liknande  
saker under de månader jag jobba-
de, säger Martina. Hon poängterar 
att hon slutade som organiserare på 
våren 2016.

I förra numret av Transportabe-
taren trädde Danny Palm fram och 
berättade om de nästan två år han 
jobbade med facklig organisering 
på Malmöavdelningen. Han beskrev 
hur organiserargruppen kom att 
utnyttjas i ett maktspel riktat mot 
Transports dåvarande ordförande, 
Lars Lindgren.

Hans kritik tillbakavisades på alla 
punkter av dagens organiserare och 
de ansvariga för verksamheten.

Fast på Transports Linköpingav-
delning väckte artiklarna ändå 
frågor. Där kontaktade man Martina 
Kromnér och frågade: ”Stämmer 
uppgifterna? Blev även vi kartlagda, 
när du var organiserare hos oss?”

JAG TRÄFFAR MARTINA på ett kafé  
i utkanten av Norrköping. Hon har 

med sig en hel mapp med papper 
från tiden som anställd organisatör. 
Hur var det nu, kartlade hon sina 
arbetskamrater?

– Nej, det uppdraget slapp jag. 
Skälet var nog att jag väntade barn 
och skulle gå på föräldraledighet 
sommaren 2016. Men jag minns att 
en annan organiserare kontaktade 
mig och var konfunderad över just 
kartläggningen.

– När avdelningen ringde mig 
svarade jag spontant att det Danny 
Palm beskriver stämmer med det 
jag upplevde. När jag i våras satt 
hemma i köket och läste att Lars 
Lindgren avgått utbrast jag högt: 
”Jaha, då lyckades de till slut!”

MARTINA KROMNÉR ÄR terminalarbe-
tare. Hon började sina yrkesbana på 
bemanningsföretaget Logent, som 
uthyrd till olika lagerkunder  
i Norrköping.

– Jag var med och drog i gång en 
fackklubb på Logent. Jag fick en 
jättepositiv bild av Transport och 
organiseringsidén. Efter hand har 
organiseringsverksamheten utveck-
lats, fast tyvärr inte åt det positiva 
hållet.

– Jag tycker inte att det är rätt 
väg att gå, att starta konflikter på 
arbetsplatser där relationen är bra 
med arbetsgivaren. 

PÅ SOMMAREN 2015 rekryterades 
Martina som organisatör, med 
placering i Linköping. Tjänsten 
bekostades till 50 procent av förbun-
det och 50 procent av avdelningen. 
Arbetsledningen skedde från för-
bundskontoret, och första uppdra-
get blev en stor larmcentral med 
närmare 150 anställda.

– Jag rapporterade nästan direkt 
att det inte gick att komma framåt 
på larmcentralen, men blev ändå 
beordrad att fortsätta. Det var  
tungt, jag kände mig ganska ut- 
lämnad.

Under arbetet hade Martina täta 
kontakter med ledningen. Antingen 

”Jag upplevde 
liknande  
saker som  
organiserare”

” Budskapet var inlindat, 
men det handlade helt 
klart om att förbundet 
måste få en ny ledning 
– om organiseringsverk-
samheten skulle få leva 
vidare. ”

  Martina Kromnér

” Jag rapporterade  
nästan direkt att det 
inte gick att komma 
framåt på larmcentra-
len, men blev ändå be-
ordrad att fortsätta. Det 
var tungt, jag kände mig 
ganska utlämnad.”

  Martina Kromnér

via telefon eller möten på förbunds-
kontoret.

DET VAR UNDER de samtalen som 
Martina Kromnér förstod att det 
fanns andra mål också.

– Budskapet var inlindat, men 
det handlade helt klart om att 
förbundet måste få en ny ledning 
– om organiseringsverksamheten 
skulle få leva vidare. Det sades rent 
ut att förbundet var uppdelat i två 
läger. Ett mot och ett som var för 
vår verksamhet. Väldigt tidigt fick 
jag höra att Lars Lindgren inte var 
positiv.

Martina Kromnér hade kontakt 
med andra organisatörer under sin 
tid som anställd. Transportarbe-
taren kontaktar en av dem, med 
frågan: ”Hur ser du på Danny Palms 
berättelse?”

Svaret blir:
– Det är mycket som stämmer. 

Mer vill jag inte säga just nu.
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AKTUELLT

Organisering. Nicklas Mattsson, 
som leder organiseringsverk-
samheten, svarar på kritiken. 
”Jag behöver fundera på hur jag 
kan bli bättre på att kommu-
nicera med gruppen så att alla 
känner sig delaktiga.” 

Transportarbetaren har sökt Nicklas 
Mattsson och Markus Pettersson, 
som var tillförordnad ordförande i 
förbundet när artikeln om Martina 
Kromnér publicerades på transpor-
tarbetaren.se. I en skriftlig kom-
mentar uppger Mattson:

”Jag ser naturligtvis mycket 
allvarligt på detta och det är djupt 
beklagligt att dessa två personer 
känner som de gör, även om jag 

”Jag ska göra allt jag  
kan för att förstå varför”

Ett par saker är Transport särskilt känt för bland allmän-
heten: kampen mot lönedumpning och vägkrogsbiblio-
teken med ljudböcker. De som gjort chaufförer till den 
kanske mest belästa yrkesgruppen i Sverige.

De flesta av biblioteken har jag varit med och invigt 
(lite skryt där). Att stå mitt bland slamrande porslin och hung-
riga chaufförer och tala om litteratur och läslyssnande är inte 
lätt. Men det kändes ändå viktigt och många har kommit fram 
efteråt och velat prata.

En gång dök en kille upp som jag vagt kände igen. Han ville 
inte tala om böcker utan om att jag sålt en 
lastbil till honom många år tidigare när 
jag hade åkeri.

– Hörrödu det där var en ren jävla 
skrothög!

Det blev ett turbulent och inte så litte-
rärt samtal. Till slut sa jag.

– Men varför tror du att man säljer saker?

DET ALLRA ROLIGASTE med vägbibblorna är 
att de smittar av sig. Inte bara i Sverige där 
det nu finns ett drygt dussin. Även Norge 
och norska Transportarbeiderforbundet 
har startat några, varav jag invigde ett på 
Tjurn’s kro i Koppang. Det var en stor sak 
där och hela ortens societet, några med ordnar på bröstet, var 
samlade runt snittarna och champagnen.

Trettio grader kallt var det och jag fick bo hos ortens biblio-
tekarie i en typisk norsk gammal trävilla. Till frukosten fick jag 
”lefser” (norskt tunnbröd) innan det var dags att huttrande gå 
ner och vänta på tåget hem.

JAG HADE FAKTISKT varit i Koppang en gång tidigare. Det var när 
jag gjorde ett reportage för Dagens Nyheters motordel om att köra 
långtradare över ”fjellen” i vinterföre. Själv har jag aldrig vågat 
köra lastbil i Norge, mer än till Oslo med omnejd. 

Jag åkte med en kompis, Leif Brobäck, som enligt min mening 
måste vara en av Sveriges skickligaste chaufförer. Det var en 
studie i blixthalka upp och ner från fjällen där det ändå gick i 
70–80. Själv hade jag bara vågat köra i 40 (och förmodligen suttit 
fast efter ett par mil). På väg 3 mot Sverige hade ett bulkekipage 
farit långt ut i skogen. Vi konstaterade att bilen först måste ha 
kört in i en annan lastbil som var bort bärgad. 
Hytten var fullkomligt mosad och föraren 
kunde knappast ha överlevt.

Men då vi stannade för att äta just på 
Tjurn’s kro i Koppang, satt det två blå- 
slagna killar i den brunbetsade lokalen. 
Det visade sig vara chaufförerna från båda 
olycksbilarna. De åt bitar av en stor chok-
ladtårta som personalen ställt fram för 
att fira kung Haralds födelsedag! På 
något vis kändes det väldigt norskt.

Kul-tur på hjul
David Ericsson

Toppen & botten
 Att alla mina fem böcker 

kommer som ljudböcker på för-
laget Saga Egmont inom kort.

 Folk som dödstädar när de 
blir äldre. Är det inte något 
de missat då? Att leva till 
exempel.

David Ericsson är författare 
och lastbilschaufför.

Att stå mitt 
bland slam-
rande porslin 
och hungriga 
chaufförer 
och tala om 
litteratur och 
läslyssnande 
är inte lätt.

inte känner igen den bilden och 
inte heller de övriga i gruppen. Som 
ansvarig för dessa personer tar jag 
dock på mig att det har blivit så och 
jag kommer att göra allt jag kan för 
att förstå varför.

Sedan behöver jag fundera på hur 
jag kan bli bättre på att kommuni-
cera med gruppen så att alla känner 
sig delaktiga. Vi som jobbar med or-
ganisering är oerhört stolta över det 
arbete som gjorts de senaste åren. 
Organiseringsarbetet är grunden till 
framtidens starka kollektivavtal och 
därför måste vi nu bli bättre på att 
berätta om hur vi jobbar. Som ansva-
rig för denna verksamhet kommer 
jag definitivt att se över hur vi arbe-
tar med den kommunikationen.”
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Sveriges  
modernaste 
robotlager

FR AMTIDENS ARBETSPLATS

En röd ”nyckelpiga” kilar fram över det väldiga 
lager golvet, styr mot en välfylld hylla, lyfter den  

och tar sikte på närmaste arbetsstation. På Schen-
kers terminal i Arlanda stad går arbetarna inte till 

varorna. Robotar kör hela hyllor till dem.
Text JUSTINA ÖSTER  Foto JAN LINDKVIST

”Nyckelpigan”.
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å en avsats, åtskilliga 
trappsteg upp, har 
man en hisnande 
utsikt över det 30 000 

kvadratmeter stora 
lagret. Enligt Trans-

portarbetarens ledsagare, 
Anders Holmberg, det enda i 

sitt slag i Sverige.
– Jag tror det finns ett till lika auto-

matiserat lager i Tyskland, men de är 
fortfarande ovanliga i Europa, tillägger 
Schenkers chef för den svenska och dans-
ka affärsutvecklingen.

Det tar en liten stund innan man får 
se den första ”nyckelpigan” dyka upp. En 
röd robot som tar sikte på en varuhylla, 

lyfter den och kör i väg utmed något som 
liknar spårvagnsspår i golvet. 

Fast det är inte spåren som styr hyllor-
na, som man först tror, utan små datapro-
grammerade plaketter. De har monterats 
med jämna mellanrum utmed spåret. 
Där laddas robotarna fortlöpande och får 
order om till vilken packstation de ska 
styra kosan.

ÅTTA PACKSTATIONER LIGGER på rad, med 
en lagerarbetare i vardera, som plockar 
och packar ihop ordrarna från de fram-
körda hyllorna. Plockjobbet varvas med 
att de fyller på hyllorna med nya varor. 

Hyllorna står på kö utanför stationerna 
för att arbetarna, i effektivitetens namn, 

ska slippa vänta på nästa.
Nedanför kilar arbetarna, likt myror, 

upp och ner för trapporna till hyllplanen. 
De som inte har längden inne, balanserar 
på tå för att nå upp till den översta hyllan. 

Arbetsmiljöverket skulle nog ha syn-
punkter både på det och armarna som 
sträcks mot hyllorna över axelhöjd. Men 
lagret har bara varit i gång i ett par år så 
om jobbet kan leda till förslitningsskador 
är för tidigt att svara på, säger Anders 
Holmberg.

– Vi tror att automatiseringen ska 
ge bättre förutsättningar att avlasta de 
anställda.

Schenker har fem uppdragsgivare i 
byggnaden, men det är bara för ett stort 

Robotar kör fram hylla efter hylla med varor till lagerarbetarna i olika arbetsstationer. Arbetarna växlar mellan att plocka och packa och att fylla på hyllplanen med pro-
dukter. Stundtals i slitsamma arbetsställningar. Den här skulle Arbetsmiljöverket säkert anmärka på.

PPP
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barnartikel-företag som robotarna an-
vänds. Inom ett inhägnat område. Skulle 
någon ta ett steg in bland robotar, spår 
och vandrande hyllor bryts strömmen 
och allt stannar, av säkerhetsskäl. Arbets-
stationerna står utanför inhägnaden.

JUST NU ÄR det lite lugnare med ett 
morgon- och ett kvällsskift. Men fram-
åt augusti, och när det drar ihop sig till 
julrusch jobbar lagerarbetarna i treskift, 
dygnet om. 

Nästan alla hyrs in från två olika be-
manningsbolag, men Anders Holmberg 
vill inte ge några siffror, det skiftar, efter 
situation och behov. Några fasta ledare 
och gruppledare är i alla fall anställda av 
Schenker.

– Väl valda medarbetare, minst två per 
byggnad, säger han.

LAGERVERKSAMHET INNEBÄR återkomman-
de upphandlingar och nya kontrakt med 
kunder som löper över tre till fem år. 
Vad händer med de inhyrda efter den tiden?

– Vår affärsidé är att flytta människor 
mellan olika uppdrag. Är man klar med 
jobbet på Lekmer ska man kunna gå vi-
dare till Siemens, säger Anders Holmberg.

Arbetsledaren Daniel Strandberg nick-
ar och berättar att företaget strävar efter 
att arbetarna ska ha ”flera kompetenser”. 
Att man inte ska stå i samma arbetssta-
tion hela dagen utan kunna hugga i vid 
varuintaget och köra ut varor också.

Lagerbyggnaden är Schenkers näst 
största. Ju mer automatisering, desto 
mindre personal, sammanfattar Anders 
Holmberg. 
Hur många jobb har övertagits av robotar?

– Det är svårt att säga, men med robo-
tarna blir arbetet 2,5 gånger så effektivt. 
Där vi hade tio personer tidigare räcker 
det kanske med strax under fem nu, 
beroende på vad man gör. Automatiken 
kommer mer och mer, blir en integrerad 
del av vardagen.

INDUSTRIN LIGGER LÄNGRE fram inom 
 robottekniken. I lagerbranschen går det 
lite trögare, berättar Anders Holmberg. 
Skillnaden är att robotarmar på exem-
pelvis bilfabriker inte behöver greppa så 
många olika produkter av skiftande stor-
lek och utseende, som på lager. Robotar 
som packar lådor tycks fortfarande rätt 
avlägsna.

FR AMTIDENS ARBETSPLATS

” Att ersätta människor helt blir nog svårt. Flexibilitet
en behövs. Robotarna är hjälpmedel, men det är 
fort farande människor som styr kvaliteten. Ansvaret 
för det kan vi inte lägga över på robotar… Det ligger  
i så fall många år fram i tiden.” Operationella chefen Dennis Guerrero

Robotar  
bär och kör
AGV, automated 
guided vehicle, 
heter roboten som 
flyttar och kör hyl-
lor och hela syste-
met Swisslog carry-
pick. På Schenkers 
lager i Arlanda stad 
finns 70 robotar för 
högsäsong, men 
normalt är ett 60-
tal i gång. 
Robotarna följer 
markeringar i 
golvet och får order 
om vart de ska köra 
via ett datasystem.
På Arlandalagret 
fördelas cirka 
35 000 olika 
varor ut på omkring 
62 000 lagrings-
platser. Samma typ 
av produkt finns 
på flera ställen. 
När roboten kör 
tillbaka en hylla 
stannar den på den 
närmaste platsen 
så att körvägen blir 
kortare och kortare, 
en sorts själveffek-
tivisering.

Nashmin 
Jamshidi 
är glad att 
robotarna finns 
och hjälper till. 
Rädd att bli 
utkonkurrerad  
är hon inte.
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När roboten gjort sitt transportjobb tar människan vid. Packningen sker på smala bord.

väg för att få fart på en robot som stannat. 
Den fick problem att läsa av en ny typ av 
streckkod.

– Arbetet är jätteenkelt nu och det blir 
nästan 100 procent rätt. Tidigare blev alla 
helt slut och fick ont i fötterna av att gå så 
långt, säger han.

NASHMIN JAMSHIDI TYCKER också att jobbet 
flyter snabbt och smidigt och är lätt att 
lära sig. En lampa lyser på den framkörda 
hyllan vid arbetsstationen, samtidigt visas 
varan som hon ska plockas på en dator-
skärm. När det är gjort bekräftar Nashim 
utfört jobb med en knapptryckning. Hon 
är inte rädd för att robotarna ska ta över 
jobben:

– Vi måste ändå plocka för hand och se 
att allt stämmer. Det kan ju vara svårt för 
en robot. Det är skönt att robotarna finns 
och hjälper till.

Kollegan Fadi Chiha säger att alla steg 
upp och ner på trätrappan är rena trä-
ningspassen. Ibland är ”grejorna” tunga 
och vissa dagar får han träningsvärk i 
vaderna. Packborden är små och lyftarna 
som fanns förr har tagits bort, eftersom 
de inte användes, men Fadi tycker att det 
funkar. Han trivs:

– För här finns de bästa kollegorna!

– Plockautomatiken behöver utveck-
las. Att plocka kartonger är fortfarande 
ett manuellt arbete, som suger mycket 
arbetskraft. I framtiden kommer vi nog 
att ha mer tekniska hjälpmedel i alla led, 
effektivare plock- och packlösningar och 
mindre personal.

Arbetsledaren Daniel Strandberg och 
operativa chefen Dennis Guerrero är inte 
rädda att personalen ska konkurreras ut 
av robotkraft.

– Att ersätta människor helt blir nog 
svårt. Flexibiliteten behövs. Robotarna 
är hjälpmedel, men det är fortfarande 
människor som styr kvaliteten. Ansvaret 
för det kan vi inte lägga över på robotar. 
Det ligger i så fall många år fram i tiden. 
Största vinsten med Arlandalagret är de 
många steg som arbetarna sparar, betonar 
operationella chefen Dennis Guerrero.

HAN FÅR MEDHÅLL av lagerarbetarna vi 
pratar med.

Innan robotarna kom var den längsta 
varuplock-slingan 2,5 kilometer. 

Utmaningarna ligger i att lära sig tek-
niken, få den att flyta och olika datorsys-
tem att ”prata med varandra”, förklarar 
Dennis Guerrero.

Gruppledaren Ahmed Askari skyndar i 

Kommer robotar att ta över jobben? Vad gäller 
 juridiskt? Kan tekniken missbrukas? Den moder-
na robottekniken debatterades av EU-parlamen-
tet i mars i år och politikerna enades om att ny 
lagstiftning behöver tas fram.

Uppmaningen att föreslå nya lagar och regler för 
modern teknik och artificiell intelligens riktades till 
EU-kommissionen. Frågetecknen rör exempelvis vem 
som har ansvar om en robot är inblandad i en olycka. 
Vem betalar skadestånd eller försäkringspengar?

EU-parlamentarikerna riktade särskilt in sig på 
 förarlösa bilar. De föreslog ett obligatoriskt försäk-
ringssystem och en kompletterande fond för att perso-
ner som råkar ut för olyckor, som orsakats av förarlösa 
bilar, ska få ersättning.

Kanske behövs också en särskild rättslig status för 
robotar, för att kunna avgöra vem som har ansvar om 
en robot orsakar skada, resonerade politikerna.

Robottekniken innebär att arbetsmarknaden 
förändras, vissa jobb försvinner, andra tillkommer. 
EU-parlamentet vill att EU-kommissionen håller nära 
koll på trenderna.

ANDRA FRÅGOR RÖR etik, integritet och säkerhet. Par-
lamentarikerna föreslår att forskare och konstruktörer 
ska kunna ansluta sig till en frivillig etisk uppförande-
kod. 

Skatt på robotarnas jobb har också diskuterats i 
EU-parlamentet. Ersätter en maskin en människa så 
borde den bidra till finansieringen av välfärden, anser 
vissa. Microsofts grundare, Bill Gates, håller med på 
nyhetssajten Quartz:

– Gör en robot samma sak som en anställd borde 
man kunna förvänta sig att roboten skulle beskattas på 
samma nivå. 

Robotar innebär att vissa företag kan skära ner 
rejält på bemanning och lönekostnader. Robotar tar 
heller inte semester eller vårdar sjuka barn. Samtidigt 
kan de spara arbetares kroppar, men inkomsterna till 
statskassan minskar.

IF Metall hör till dem som avvisar en robotskatt som 
teknik- och utvecklingsfientlig. I Dagens Nyheter före-
slår professor Gunnar Karlsson vid Kungliga tekniska 
högskolan i stället en växling från inkomstskatt till 
konsumtionsskatt för att inte ”straffa ut arbete”. 

Justina Öster

Robottekniken förändrar arbetsmarknaden och lagar och 
regler behöver uppdateras, anser EU-parlamentet.

EU vill ha lagar för 
jobbande robotar
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K” Arbetet är jätteenkelt nu och det blir 
nästan 100 procent rätt. Tidigare blev 
alla helt slut och fick ont i fötterna av 
att gå så långt.” Gruppledaren Ahmed Askari
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FR AMTIDENS ARBETSPLATS

Svenska Transport är mycket 
mer än bara Transport, 
förbundet ingår i ett nätverk 
av transportarbetare över 
hela världen, påminner Noel 
Coard. ”Vi jobbar tillsam-
mans överallt där det finns 
arbetare.”

Gör robotarna oss överflödiga?
Det är dags att stanna upp. Noel 
Coard, som talar för 4,5 miljoner 
transportarbetare, ser hur robo-
tar och ny teknik tar jobben från 
arbetare på lager och termina-
ler, hamnar och flygplatser.

Text och foto Justina Öster

Noel Coard kommer från Internatio-
nella Transportarbetarefederationen 
(ITF). Han har kontoret i London 
och basar över frågor kring inlands-
transporter inom federationen. 

Den nya tekniken beskrivs hela 
tiden som bra, som något som 
förbättrar och underlättar våra liv, 
konstaterar Noel Coard. Men han 
tycker att det är dags att vi stannar 
upp och frågar oss om det alltid 
stämmer.

– Med ny teknik och robotar blir 
jobben färre. Vad ska alla arbetare 
jobba med sedan? Hur ska de få sin 
lön? Vem kommer att ha pengar 
att köpa bilarna som framställs av 
robotar på fabriken?

LAGERARBETARNA KOMMER FÖRST  
i kontakt med den moderna tek-
niken med robotar och förarlösa 

fordon, men de är oklart och dåligt 
organiserade inom ITF. På Trans-
ports initiativ utreder ITF nu om 
de behöver en egen sektion, som 
chaufförerna, hamnarbetarna och 
flygplatspersonalen. Eller kan tas 
med i det internationella arbetet på 
något annat sätt.

– Vi är öppna för olika  lösningar. 
Svenska Transport är bäst av för-
bunden på att organisera sina lager- 
och terminalarbetare.

I APRIL NÄSTA år räknar ITF med att 
ha kommit närmare en lösning. Det 
brådskar eftersom tekniken pinnar 
framåt med stormsteg.

– Vi ska veta att den moderna 
robotteknik som först kommer till 
arbetarna på lager och terminaler, 
hamnar och flygplatser sedan når 
alla andra i samhället, påpekar Noel 
Coard.

Transport har engagerat sig i 
kampanjen mot Ikea och utlands-
chaufförernas dåliga arbetsvillkor 
med låga löner, som pågått i ett par 
år. Förutom i Sverige även i bland 
annat Storbritannien, Danmark, 
Norge, Belgien och Nederländerna.

– Kampanjen är vitt spridd och 

en kampanj mot vad Noel Coard 
beskriver som ett mycket aggressivt 
amerikanskt bolag, XPO. Före-
taget betalar undermåliga löner, 
motarbetar all facklig verksamhet 
och håller nu på att etablera sig i 
Europa, med verksamhet i både 
Frankrike och England.

PÅ FRÅGAN OM XPO är på väg till 
Sverige också plockar Coard fram 
sin mobil. Adresser finns i både 
Malmö och Stockholm.

– Företaget sparkar folk som 
försöker organisera sig och arbeta 
fackligt. Nyligen fick tre chaufför-
er gå av det skälet. Jag har träffat 
utländska förare som fått höra att 
åker de hem så har de inget jobb 
att återvända till när de kommer 
tillbaka, säger Noel Coard.

” Med ny teknik och robotar blir jobben färre. Vad ska 
alla arbetare jobba med sedan? Hur ska de få sin 
lön? Vem kommer att ha pengar att köpa bilarna 
som framställs av robotar på fabriken?”

Noel Coard, ITF

långt ifrån över, säger Noel Coard. 
Den har fått vanliga människor att 
vakna och börja förstå vad som pågår 
med rumänska och andra chaufför-
er, som jobbar långt borta från sina 
familjer flera månader i sträck.

– Jag har själv varit ute och träffat 
förare som berättat, fast många 
är fortfarande rädda för att träda 
fram och beskriva under vilka usla 
villkor de jobbar.
Är kampanjen lyckad? Lyssnar Ikea?

– De lyssnar men hör inte riktigt 
vad vi säger. Varken vi eller Europe-
iska transportarbetarefederationen, 
ETF tycker att Ikea gör tillräckligt 
för att förbättra chaufförernas 
villkor, så våra samtal med företaget 
fortsätter. Vi kommer inte att vika.

Men det tar inte stopp vid Ikea. 
ITF och ETF drar nu också i gång 

Fakta ITF
 Svenska Trans-

port ingår i 
Internationella 
Transportarbetare-
federationen (ITF). 
Inom federationen 
finns omkring 700 
fackförbund med 
mer än 4,5 miljoner 
transportarbetare 
från 150 länder.

 ITF organiserar 
olika aktioner 
och kampanjer i 
medlemsländerna, 
lobbar politiskt och 
bedriver sitt arbete 
inom olika sektio-
ner för bland annat 
lastbilschaufförer, 
hamnarbetare, 
flygplatsarbetare 
och sjömän.

 Europeiska Trans-
portarbetarfedera-
tionen (ETF) samlar 
fackförbunden i Eu-
ropa, och där ingår 
också Transport.
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Läger in i vu xenlivet
FR AMTIDEN
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Läger in i vu xenlivet

Femkamp, avtalssnack och drömmar 
om framtiden. 20 gymnasister firade 
sista natten med gänget på ett läger 
arrangerat av Transport. 
Text och foto JOHN ANTONSSON
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ör den som går ut 
transportprogrammet 
på gymnasiet finns 
alla möjligheter att 

börja jobba med en 
gång. Åkerinäringen 

skriker efter utbildad 
personal.

På en lägergård knappa två mil 
utanför Borås ligger dimman tät över 
vattnet på Öresjö. Vid borden sitter en 
tjej och 19 killar som strax går ut det pro
grammet på Viskastrands gymnasium.

Marie Samuelsson står längst fram i 
rummet. En liten projektor står på en 
provisorisk ställning byggd av psalm
böcker, gården hyrs av Europeiska foster
landsstiftelsen, EFS.

– Vilken lön ska den som är visstids
anställd ha? frågar Marie eleverna.

Samma som alla andra, svarar någon.
– Kan man ta in en förare för att köra 

två timmar? frågar Marie.
Ja, svarar någon.
– Nej, rättar Marie, för att sedan berätta 

att den som kommer in alltid har rätt till 
minst fyra timmars lön.

Lite så låter det när Marie Samuelsson 
pratar arbetsrätt och fackliga frågor med 

eleverna. Hon är ombudsman på avdel
ning 17 i Borås och har lett den korta 
lägerutbildningen varje vår sedan starten 
för tolv år sedan. 

Samtidigt är regionala  skyddsombudet 
Björn Lindgren och ombudsmannen 
Sven Sawatzki i full gång i köket. Björn 

häller flytande margarin på stekbordet 
som bubblar till innan det börjar fräsa. 
Sven langar över kartong på kartong med 
frusen pytt.

– Vi brukade göra lasagne men det blir 
så mycket jobb och kladd med ostsåsen, 
säger Björn. 

LUNCHEN SERVERAS, NÄSTAN alla klämmer 
ut ketchup över pytten som går åt fort. 
Några killar ställer sig utanför och röker, 
andra springer i väg och sparkar lite boll. 
Tillbaka efter lunchen är det dags att lära 
sig mer om att rapportera lön. Viktor 
Samuelsson, Simon Sällberg och Linus 
Kristiansson sätter sig längst bak i hörnet 
vid fönstret. Efter studenten ska de köra 
grus, mjölk och gods. 
Vad ser de fram emot?

– Vi har kämpat i flera år, gått en ut
bildning och nu får vi jobba. Jag ser fram 
emot att stå på egna fötter, säger Viktor 
Samuelsson. 

– Jag ser fram emot att tjäna och spara 
pengar till en lägenhet och en ny bil, 
säger Simon Sällberg. 

– Jag ser fram emot att köpa drinkar 
till att alla norska jäntor på krogen, säger 
Linus Kristiansson. 

Viktor Samuelsson, Linus Kristiansson och Simon Sällberg testar att räkna fram en lön.

FR AMTIDEN

FFF
Marie Samuelsson är ombudsman och den 
som ansvarar för gymnasieungdomarnas kurs.
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Lägret är en del av elevernas utbild
ning. De allra flesta känner igen Marie, 
Sven och Björn. Under andra året på 
gymnasiet kommer eleverna förbi expe
ditionen, många av dem blir då elevmed
lemmar i Transport.

– Här propsar vi inte på att de ska bli 
vanliga medlemmar. Det viktigaste är att 
de är bekanta med avtalet, om vi tjatar 
om medlemskap finns det risk att det ger 
motsatt effekt, säger Marie.

DAGEN SKA AVSLUTAS med femkamp. I en 
kamp mellan tre lag. Tävlingen inleds med 
pilkastning och avslutas med att skjutsa 
en kamrat på skottkärra, med förbundna 
ögon. 

Det vinnande laget heter Snus och 
Grus. Vid den andra stationen visade 
Pontus Svensson att de var ett starkt 
lag då han springer spikrakt efter att ha 
snurrat runt en pinne tio varv i grenen 
norsk fylla. Blev han inte yr?

– Jo lite, men det går över, säger han 
och fortsätter:

– Det känns så klart bra. Vi vann tack 
vare att alla var snabba på allt, säger han.

NÄR FEMKAMPEN AVGÖRS står Sven Sawatz
ki vid grillen och vänder korvar och kot
letter. Det har börjat mörkna ute. Eleverna 
sätter sig vid borden närmast fönstret. 
Vad drömmer eleverna om?

– Min dröm är att starta ett eget åkeri, 
säger Linus Kristiansson och fortsätter:

– Det tror jag att alla drömmer om.
– Inte jag! ropar Natalie Hemmingsson.
– Min dröm är att jobba som bärgare i 

Nordnorge.
Varför då?

– Jag har sett det på tv. Jag vill jobba där 
på vintern, det skulle vara en riktig utma
ning i livet. 

Vägen mot Nordnorge börjar redan 
nu i sommar. Då ska Natalie jobba på 
Assistanskåren i Borås. Hon är den enda i 
klassen som valt att inte köra lastbil. 

– Jag insåg att jag inte vill köra gods. Nu 
ser jag fram emot ett jobb där ena dagen 
inte ser ut som den andra. Och så får jag 
rädda liv, säger Natalie Hemmingsson.

Skottkärran välte aldrig – men det var nära att Natalie Hemmingsson åkte i backen.

” Vi har kämpat i flera år, gått 
en utbildning och nu får vi 
jobba. Jag ser fram emot att 
stå på egna fötter.”

  Viktor Samuelsson,  
som snart går ut transportprogrammet  

på Viskastrands gymnasium
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n dörr slogs upp och 
en kvinna, klädd i 
nattrock, tittade ut 
från sin lägenhet och 
ville göra en överens-

kommelse. Hon var 
inte prenumerant, men 

kunde jag ändå dela ut 
tidningen till henne över jul- 

och nyårshelgen om jag fick något 
i utbyte? Utan att vänta på svar sprang 
hon in och kom tillbaka med en svart 
läderjacka.

– Den är kvar efter min son som dog 
i hjärntumör och nu har den hängt så 
länge i garderoben till ingen nytta, sa 
hon. Lagom stor åt dig, inte sant?

Det var den. En begagnad men snygg 
jacka som räckte mig halvvägs ner på 
låren, ungefär en sådan som poliser 
brukar bära. Jag accepterade naturligtvis 
erbjudandet. Hon sade inget mer om 
sonen. Antagligen hade han varit död så 
länge att hennes sorg tonat ut.

Sedan stötte jag på henne på gatan 
ibland på dagarna och då gladdes hon åt 
att jag bar sonens jacka. Hon verkade vara 
en munter människa som gärna pratade 
med vem som helst. Vi bytte några ord 
även på nätterna. För hon var en natt-
vandrare, en bland andra, och dök upp då 
och då lite varstans på trakten. Hon kom 
raskt gående, hejade på mig på långt håll 

och hade alltid mössan nerdragen så att 
bara en bred glad mun syntes. Jag minns 
ingenting av vad vi pratade om, det blev 
aldrig några särskilt personliga samtal. De 
handlade i alla fall inte om jackan, för den 
hade jag ju inte på mig på nätterna utan 
var då i stället klädd i den funktionella 
arbetsvästen med tidningarna mitt på 
magen, som en bebis i bärsele. Så mycket 
tid ville jag inte slösa på henne, eftersom 
trakten måste bli klar före sex. Det kunde 
räcka att hon fick en tidning, även nu 
efter helgerna.

Jag passerade hennes lägenhet varje 
natt eftersom grannarna på våningsplanet 
skulle ha tidningar och en gång när hon 
inte visat sig ute, tänkte jag smyga ner 
en till henne också. Hon var vaken och 
trampade omkring därinne och pratade 
med någon. Eller var hon ensam? Jag 
hörde ingen annan röst än hennes trots 
att jag gav mig tid att lyssna vid dörren en 
hel minut.

En dag fram på våren, när jag gick förbi 
kvarterets konditori, knackade någon 
energiskt på rutan. Det var inte möjligt 
att utifrån se vem som var så angelägen 
om att prata med mig. Jag rusade in och 
fann att det bara var hon som satt där vid 
kaffe och wienerbröd med sitt breda flin. 
Hon hade inget viktigt att meddela mig, 
ville bara säga hej. Jag kände mig generad 
och besvärad när jag gick därifrån.

EEE

KULTUR / TVÅ AN I NOVELLTÄVLINGEN

Läder-
jackan
Novellförfattare KRISTOFFER NILSSON  Illustration MAJA LINDBERG
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KULTUR / TVÅ AN I NOVELLTÄVLINGEN

Jag trivdes med jackan och tyckte att 
några tidningar, som inte ens var mina, 
var för lite att ge i gengäld. Men hon 
nöjde sig med det, så varför besväras av 
att känna tacksamhetsskuld? Ändå var 
det något som skavde. Jag borde kanske 
göra eller ge något, men visste inte vad 
det skulle vara. Helst inget som blev en 
beröringspunkt för det kunde leda till vi-
dare förpliktelser, och det ville jag absolut 
inte bli indragen i. Jag misstänkte att det 
fanns en naiv gränslöshet hos henne som 
man måste hålla efter. Mitt inne i sådana 
funderingar råkade jag se henne gå på 
andra sidan gatan och tala högt i sin tele-
fon. Men det visade sig att hon inte höll i 
någon mobil utan pratade för sig själv.

Plötsligt ville hon inte ha någon tidning 
längre. Hon hade blivit av med sina 
läsglasögon och lät oväntat vresig när hon 
sa det. Om hon den närmaste tiden över 
huvud taget syntes till verkade hon inte 
känna igen mig.

EN NATT NÄR det regnade och jag höll på 
att lägga tidningar i lådan hos en av mina 
återförsäljare, stod hon där vid min vagn 
och sa med ett förebrående tonfall att 

hon verkligen förväntade sig att jag skulle 
ställa upp och vittna. Vittna? Jag förstod 
inte vad hon menade. Jo, nu gällde det att 
alla var pålitliga och stod för vad de lovat 
när den stora saken skulle upp i rätten, 
sa hon och hon talade till mig som till en 
totalt främmande människa. Inte som 
till en som övertagit hennes sons läder-
jacka. Hon fortsatte med någon obegriplig 
redogörelse, vattnet rann från hennes 
mössa utan att hon brydde sig om det och 
jag stod där med mina blöta tidningar och 
kom inte på något att svara. Så slutade 
hon tvärt att prata och gick vidare.

Hon hejdade en annan nattvandra-
re längre ner på gatan och talade lika 
uppfodrande till honom medan hon hela 
tiden knackade honom i bröstet med sitt 
pekfinger. Han stod kvar och såg efter 
henne när hon fortsatte sin vandring. Så 
ryckte han på axlarna och gick åt sitt håll.

Jag har hängt undan jackan. Visst 
ser man tuff ut i en sådan, men nu på 
sommaren känns den tung och otymplig. 
Först såg jag till att ingenting var kvar-
glömt i den. Båda fickorna hade stora hål 
redan när jag fick den och den hade fått 
förbli sådan för det var jag van vid. I mina 

” Jag trivdes med jackan och tyckte att några 
 tidningar, som inte ens var mina, var för lite  
att ge i gengäld. Men hon nöjde sig med det,  
så  varför besväras av att känna tacksamhets-
skuld? Ändå var det något som skavde.”

Kristoffer Nilsson
 … vann andra pris i Transports novelltävling med 
Läderjackan. Han är konstnär och tidningsbud i 
Stockholm. Kristoffer Nilssons serie Nattens  hjältar 

publiceras i varje nummer av Transport arbetaren.

kläder brukar nyckelknippor, småslantar 
och diverse krafs äta sig genom tyget. 
Jag sökte igenom jackan hela vägen runt 
nere i fodret, men fann inget annat än ett 
apotekskvitto som var så nött att det inte 
gick att läsa vad man köpt. Det hade varit 
roligt att råka på något upplysande fynd, 
som när man hittar ett brev eller ett foto 
i en gammal bok man kommit över. Men 
något mer lär jag inte få veta om jackans 
förre ägare. Eller om hans mamma.

Man kan fortfarande se henne på 
nätterna men vi har ingen kontakt med 
varandra. Det känns inte längre som att 
det är möjligt att småprata obesvärat. Nu 
skriker hon åt folk också, även åt mig. 
Och hon bara vandrar och vandrar nät-
terna igenom.

Det gör ju jag också. Eller rättare sagt 
springer, trots att jobbet skulle bli klart i 
god tid även om jag slog av på tempot. På 
sista tiden har jag börjat tänka att det vore 
bra att ta det lite lugnare. Men jag märker 
att man i så fall måste koncentrera sig 
ordentligt på att röra sig långsammare. 
Om tankarna bara ett ögonblick glider i 
väg åt ett annat håll faller man genast till-
baka in i den gamla invanda rytmen. Jag 
unnar mig i alla fall en liten paus uppe 
på översta loftgången i bostadskomplexet 
som är mittpunkten i min trakt. Där kan 
man luta sig mot räcket och se bort över 
hustaken. Månen lyser benvit och kall 
och molnen driver rastlösa omkring den. 
De löses plötsligt upp i fragment som far i 
väg åt alla håll. De slits sönder, repas upp 
och får en annan form. Ibland blir det 
bara något trasigt kvar av dem. Molnen 
får aldrig vila, de måste alltid vandra 
vidare över himlen.



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

Värva en kollega

– få 200 kronor!

Läs mer på www.transport.se/varva
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Livet från baksidan 
av en sopbil

JOHN BACKDERF HOPPADE av konstskolan 
som 20-åring och flyttade hem igen, året 
var 1980. Han bläddrade i tidningen och 
hittade en annons. ”Miljöförvaltningen 
söker deltidsarbetare.” John Backderf 
 svarade och redan nästa dag stod han 
längst bak på sopbilen.

– Jag hade ingen utbildning, ingenting. 
Jag hade inget körkort för lastbil, det är 
tokigt, men jag körde. Jag tror inte de 
skulle göra så i dag, säger John Backderf.

Större delen av handlingen i Sopigt 

John Backderf är prisbelönt  serieskapare. I den svenska 
 debuten Sopigt berättar han om livet som sopgubbe i USA.
Text och foto JOHN ANTONSSON

Utdrag ur John Backderfs serieroman Sopigt.
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Farliga fordon  
– fyra filmpärlor
Få saker är väl bättre än att kunna 
slå på en film klockan elva på 
kvällen, utan att oroa sig för den där 
väckarklockan som ska ringa mor
gonen efter. Här är fyra kultpärlor 
till filmer för dig som är nyfiken på 
filmer med spänning, varvande mo
torer och en inte så liten glimt i ögat. 

är påhittad. Men allt som händer just på 
sopbilen har hänt på riktigt. De har kört 
på elledningar, ramlat av i farten och fått 
bajs på sig. 

– Gud, det var som om vi var tre per-
soner från en komedi som plockade upp 
sopor. Varje dag var så nära total kata-
strof. Om allmänheten haft en aning om 
vad som hände hade vi alla fått sparken.
Många av situationerna i boken är roliga 
att se, men var det roligt när det hände?

– När vi var täckta av skit försökte vi 
bara ta oss genom arbetsdagen. Men när 
vi tittade tillbaka på det som hände såg vi 
att det var roligt.

JOHN BACKDERF BOR i Cleveland, Ohio i 
USA, och växte upp en bit därifrån i Rich-
mond. Området han bor i ligger sydöst 
om Detroit och nordväst om Youngstown. 
Två städer som symboliserar den brust-
na amerikanska drömmen. I den första 
staden var det jobben i bilindustrin som 
blev färre och sämre, i den andra var det 
stålverken som tömdes och nu rostar bort. 
John Backderf har jobbat i två branscher 
som gått åt varsitt håll. Sopbranschen 
blomstrar, men de tidningar han gjort 
seriestrippar för försvinner en efter en. 

– Det är deprimerande. Finns det inga 
tidningar i de små städerna kan korrupta 
politiker göra vad de vill. 

I Richmond står soptunnor fortfarande 
vid vägkanten, de som hämtar avfallet 
måste än i dag lyfta upp dem för hand. 

– Det är ett hårt jobb. Jag har ett inra-
mat foto av sopbilen ovanför mitt ritbord 
hemma. Det är en påminnelse om att jag 
måste teckna och skriva, annars kommer 
jag stå där, längst bak på den där jävla 
bilen, säger han.

– Jag ramlade av flera gånger, det är ett 
av de farligaste jobben i USA. Jag var ung 
då och tänkte inte på det, men när jag 
tittar tillbaka förstår jag inte att det fick 
vara så. 

Vi träffas i ett rum hos Johan Backderfs 
svenska förlag i centrala Stockholm, där 

han är för att lansera boken och besö-
ka en seriefestival. Han sitter mest still 
och tittar ner i bordet. När han ska byta 
sittställning knakar stolen till, det låter 
som om den vilken sekund som helst ska 
falla i bitar. 

– Jävla skräp. Det är på grund av att det 
tillverkas så mycket dåliga saker som vi 
har så mycket sopor, säger han. 

När John Backderf jobbade som sop-
gubbe hade han minimilön, då under 
fyra dollar i timmen. 

– Vissa har fortfarande väldigt låga 
löner. Andra, som de i New York, har kol-
lektivavtal och bra lön. Det är fortfarande 
ett skitjobb så de förtjänar att tjäna bra. 

ETT ÅR PÅ sopbilen var tillräckligt för att 
John Backderf skulle söka sig tillbaka till 
skolbänken. Han pluggade till journalist 
och blev sedan serietecknare. 

– Jag använder samma verktygslåda 
som jag fick där. Jag börjar alltid med att 
läsa på och se till att ha alla fakta och 
referenser innan jag berättar min historia. 

 I Sopigt får läsaren se livet från bak-
sidan av en sopbil, men med på rutten 
finns också historien om en liten stad i 
USA.

– Jag gillar att berätta om vanliga 
människor som gör vanliga saker. Det 
finns så mycket att säga. Vissa gillar att 
berätta om höjdarna, jag gillar att berätta 
om de andra. Att prata om sopor och livet 
i en småstad, det är historier som inte är 
så vanliga, säger John Backderf. 

VINN BOKEN
Vi lottar ut tre ex 
av John Backderfs 
seriebok bland 
er som mejlar in 
namn och adress 
till info@transport
arbetaren.se senast 
den 15 augusti. 
Skriv ”Seriebok”  
i meddelande
raden.

John Backderf 
går också under 

artistnamnet Derf 
Backderf. Han har 

bland annat fått 
Pulitzer-priset och  

ett journalistiskt 
seriepris i Robert F 

Kennedys namn.

KULTUR

Serieböcker  
med jobb i fokus

 Wage slaves av Daria Bogdanska. Hon 
berättar om livet som svartarbetande 
servitris på en krog i Malmö. Men boken 
handlar också om facklig aktivism och 
att hitta sin plats i ett nytt samhälle.

 Underwater Welder av Jeff Lemire. 
Han berättar en historia som en under
vattenssvetsare som rycks till en annan 
dimension. Men mest handlar boken om 
rädslan inför ett kommande faderskap. 

 Ratte av Magnus Knutsson och Ulf 
Jansson. Vardagsrealism om taxichaffis
en Gerhard ”Ratte” Rask och hans flick
vän Berit Aster. Serien gick i Aftonbladet 
under 1970 och 80talet och behandlar 
samhällsfrågor och kultur, med en stor 
dos humor.

Christine
Film av John Carpenter och bok av 
Stephen King. Boken är kanske läski
gare, men filmen är en perfekt bit 
från 1980talet.

Duellen
Bortglömd 
pärla om en 
affärsman 
som jagas 
av en galen 
lastbilsförare. 
Regisserad av 
ingen mindre 
än  Steven 
Spielberg. Föredrar du att läsa så 
är filmen baserad på en novell av 
Richard Matheson.

Death proof
Quentin Tarantino regisserar Kurt 
Russell som kör runt i amerikansk 
muskelbil och kör på unga tjejer.  
Så sjukt som det låter, men också 
sjukt bra. 

Knightriders
Strunta i ”King 
Arthur” som 
går på bio. En 
bättre version 
av hjälte sagan 
spelades in 1981 
av George A 
Robero. I den 
kör riddarna 
motor cykel, bra mycket coolare än 
hästar.  JA
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JULIKRYSSET

Lösningen ska sändas till Transportarbetaren, Box 714, 101 33 
 Stockholm och vara  redak tionen till handa senast den 15 augusti. 
Märk  kuvertet ”Julikrysset”.
Vi delar ut sex vinster. 1:a–3:e pris är två  trisslotter, 4:e–6:e pris är en 
trisslott.

Namn:

Adress:

Postadress:
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FR ÅGA FACKET

Kan man få full lön 
efter drograttfylla?

Är arbetsgivaren skyldig att 
betala ut full månadslön till en 

anställd chaufför som blivit av med 
körkortet på grund av drograttfylla? 
Och får man komma tillbaka till 
jobbet om man så småningom tar 
nytt körkort? 

 Undrande

Svar: En svår fråga att svara 
allmänt på. Drogmissbruk är i sig 
inget sakligt skäl för uppsägning, 
utan arbetsgivaren har i grunden 
en skyldighet att hjälpa till med 
rehabilitering.

Men en arbetsgivare kan reso-
nera så här: Den här personen har 
jag inget förtroende för längre, hen 
är en fara på arbetsplatsen och jag 

har inga arbetsuppgifter för den 
som saknar körkort. 

Då blir chauffören som har kört 
påverkad troligen uppsagd av 
personliga skäl. Om personen då får 
lön under uppsägningstiden eller 
inte – det beror på om företaget 
har andra uppgifter som hen kan 
utföra. Beroende på omständig-
heterna skulle Transport eventuellt 
kunna hitta argument för att den 
anställda borde få stanna, till ex-
empel om drograttfyllan skulle bero 
på en mindre överdosering av en 
utskriven medicin.  

Den som har sagts upp av person-
liga skäl har ingen juridisk rätt att 
få tillbaka sitt jobb senare. 

Martin Miljeteig, central  
arbetsmiljöombudsman  

på Transport

Har jag rätt att  
gå ner på deltid? 

Jag kör på nätterna och börjar 
bli ganska sliten. Har jag rätt 

att gå ner på deltid? Antingen tillfäl-
ligt eller få en deltidstjänst 
i stället? 50-talisten

Svar: Nej, du har ingen allmän  
rätt att gå ner på deltid under en 
period eller att byta till en deltids-
tjänst. (Den som har barn under 
åtta år får dock gå ner på deltid. 
Studieledigt kan också vara på hel- 
eller deltid.)

Jag tycker att du ska prata med 
din arbetsgivare. Det finns ingen-
ting i avtalet som hindrar chefen 
att gå med på att du jobbar färre 
timmar. Om arbetsplatsen fungerar 
med anställda på olika anställnings-
grad skulle hen kunna antingen 
ändra din tjänst eller minska din 
arbetstid tillfälligt. 

 Magnus Larsson,central 
ombudsman i Transport

Kan getingstick vara 
en arbetsskada?

Kan man anmäla getingstick 
som arbetsskada? Jag fick  

åka till sjukhus och var borta från 
jobbet den dagen och dagen  
efter.

 Eva

Svar: Enligt våra experter god-
känns även olycksfall som upp-
kommer genom det ”dagliga livets 
faror” om den anställde befinner 
sig på arbetsplatsområde eller  
utför arbetsuppgifter. Det kan 
handla om blixtnedslag, bisting 
eller insektsbett. 

Som den här händelsen beskrivs 
skulle arbetsskadeförsäkringen 
TFA godkänna getingsticket som 
ett olycksfall i arbetet, och ersätta 
kostnaderna för läkarbesöket,  
samt inkomstförlusten för den dag 
personen stannade hemma. 

Linda Harling, 
presskommunikatör på  

Afa Försäkring

Fotnot: TFA gäller för alla som är 
anställda på arbetsplatser med 
kollektivavtal.

Kan en anställd chaufför som blivit av med 
körkortet för drograttfylla få ut full månadslön? 
Getingstick – kan det vara en arbetsskada?  
Har man rätt till deltid när man börjar bli sliten 
av nattarbete? Fråga facket om du undrar vad 
som gäller på jobbet. Transports ombudsmän 
och andra experter har svaren.

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

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

Grattis!
Förra månadens lösning finner 
ni här ovanför.
Vinnarna av två trisslotter: 
Gösta Moberg, Borås 
Kalle Rällstrand, Leksand 
Maria Tjernlund, Älvsjö.
Vinnarna av en trisslott:  
Roine Hedlund, Landeryd 
Arne Göransson, Helsingborg 
Sven Jacobsson, Siljansnäs.

Bokvinnare
Vi vann Göran Lagers Taxi 1251: 
Sven Johansson, Kristianstad 
Annmarie Stage, Mölltorp 
Åke Karlsson, Krokom.
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K ongressen i Örebro är avslut
ad. Vårt förbund har stakat 
ut inriktningen för framtiden 
genom en lång rad beslut 
inom olika områden. Vår kon

gress föregicks av Lars Lindgrens avhopp 
som ordförande och jag vill inleda denna 
krönika med att tacka Lasse. Avslutet blev 
inte vad vare sig han eller förbundet öns
kat, men ingen kan ta ifrån honom hans 
fackliga hjärta och allt han gjorde för vårt 
förbund. Tack Lasse!

Tack också till Markus Pettersson som 
valde att gå vidare efter ordförandevalet, 
något jag personligen tycker var tråkigt 
eftersom Markus var en god kamrat i 
verkställande utskottet (vu). Jag kom
mer att sakna honom, samtidigt som jag 
respekterar hans beslut.

VI HAR NU ett nytt vu och en ny styrelse 
där det finns fem kompetenta kvinnor, 
varav en i ledningen. Det gör mig mycket 
stolt och glad och jag ser fram emot den 
kommande kongressperioden med stor 
tillförsikt och spänning.

Jag har på kongressen också sett den 
kraft och det engagemang som finns 
inom förbundet, både bland våra unga 
medlemmar, som var på sin första 
kongress, och de mer rutinerade kon
gressrävarna. Jag både tror och hoppas 
att vår framtid består av en blandning av 
gammalt och nytt, likväl är jag övertygad 
om att vi måste vara ett både förhandlan
de och organiserande förbund.

Det vore mycket olyckligt om det 
framstår som om vi måste välja mellan 
dessa alternativ. Jag anser att Transport
arbetare förbundet blir starkast om vi 
kombinerar framgångsrik facklig organi
sering med stark förhandlingsverksam
het. Då blir vi i det närmaste omöjliga att 
besegra eller stå emot.

Utan starka kollektivavtal har vi 
inget att organisera runt, och är vi inte 
ett organiserande förbund har vi inga 
medlemmar som kan pressa fram starka 
avtal. Har vi inte unga hungriga medlem
mar har vi ingen framtid, och har vi inte 
erfarenhet och tradition, så har vi inget 
arv att lämna vidare till nästa generation 
transportare. Alltså: Alla transportare 
behövs i framtiden!

Vi har ett antal tydliga utmaningar den 
närmaste tiden. 

Vi har en åkerinäring som går på knäna 
på grund av osund konkurrens från ose
riösa företag som utnyttjar otydliga lagar 
och regler till det yttersta. 

Vi har en taxibransch som är avreglerad 
och sönderkörd, som behöver styras upp 
både genom tydligare kollektivavtal och 
skärpta lagar och regler. Det kan inte vara 
rimligt att exempelvis skola, vård och 
omsorgstrafik får bedrivas med ackordslö
ner. Där måste vi få till en tydlig reglering 
som innebär vettiga månadslöner.

Vi har en bemanningsbransch där an
ställda står med mobiltelefonen i handen 
och väntar på nästa uppdrag, utan att 
kunna planera vare sig en ledig helg eller 
sitt liv i övrigt.

Vi har en bevakningsbransch som 
växer och där bolagen allt mer tar över 
polisära jobb. Det är bra, men vi måste 
också säkerställa att våra medlemmar får 
utbildning, rimliga förutsättningar och 
bra betalt för arbetet.

LISTAN PÅ UTMANINGAR kan göras lång. Det 
jag kan lova är att jag ska göra allt jag kan 
för att ”leverera” till 
våra medlemmar. 
Men ensam är inte 
stark. Det är vi 
tillsammans som 
kan flytta fram 
positionerna.

Jag hoppas att ni 
60 000 med
lemmar är 
med på 
detta!

Alla transportare 
behövs i framtiden

Tommy Wreeth  
är  nyvald förbunds- 

ordförande i Transport 

Jag både tror och hoppas att 
vår framtid består av en bland-
ning av gammalt och nytt, 
likväl är jag övertygad om att 
vi måste vara ett både för-
handlande och organiserande 
förbund.

Det är arbetsplatsens 
ort som avgör vilken 
avdelning du tillhör. 
Med undantag för dig 
som är hamnarbetare 
eller jobbar inom flyg
branschen – du tillhör 
i stället någon av våra 
hamnavdelningar  
(1 och 2) eller flyg
avdelningen (46).
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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.
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AVDELNING 1 & 2 (HAMN)
Avdelning 1 och 2 vill 

önska er alla en 
trevlig sommar. 
Var rädda om er 
och glöm inte att 

vila.

AVDELNING 4  
ÖSTERGÖTLAND
Nu är sommaren här och 
förhoppningsvis så har värmen 
hittat till oss när detta nummer 
ramlar ner i brevlådan. Semes-
tertider, och det innebär lite 
mindre aktivitet på avdel-
ningen. Dock ser vi till att vara 
bemannade så ni medlemmar 
kan få råd och hjälp.
Sektion 5 Motala/Mjölby/
Ödeshög: Är du intresserad 
av att vara med på  Broloppet 
i Motala  lördagen den 16 
september? Välj antingen fem 
eller tio kilometer – vi står för 
anmälningsavgift och t-shirt. 
Anmäl dig till marika.lindberg@
transport.se senast den 21 
augusti.
Sektion 7 Västervik: Lördagen 
den 19 augusti anordnas en 
trivselaktivitet för medlem-
mar med familjer. Även icke 
medlemmar är välkomna. 
Sektionens styrelse kommer att 
komma ut med mer informa-
tion när det närmar sig. Håll 
ögon och öron öppna!
Sommarhälsning Vi på avdel-
ningen önskar alla medlemmar 
en skön sommar!

AVDELNING 6 VÄRMLAND
Startpunkten Gå en facklig 
grundutbildning! Alla medlem-
mar bör gå Startpunkten, hör 
av dig till avdelningen för mer 
information.

 4 september.
 9 oktober.

Anmälan görs på 010-
480 30 06 alternativt trans-
port.6@transport.se
Avtalspunkten Vill du lära dig 
mer om dina rättigheter på 
jobbet? Gå en Avtalspunkt! 
Avdelningen anordnar endags-
utbildningar i samtliga våra 
avtal. En förutsättning för att 
få rätt lön är att man själv vet 
vad rätt lön är.

 Transportavtalet: 29 augusti.
 Taxiföraravtalet: 3 oktober.
 Miljöavtalen: 7 november.

Övriga avtal Hör av dig med 
intresseanmälan så ordnar vi 

en utbildning så snart det är 
möjligt. Intresse anmäler du 
på 010-480 30 06 alternativt 
transport.6@transport.se.
Övriga kurser Det finns många 
fler kurser i kurskatalogen, ta 
kontakt med Monica Strandli 
på 010-480 31 84 för mer infor-
mation. 
Se även ABF:s hemsida, http://
www.abf.se/Distrikt-och-av-
delningar/ABF-Varmlands-lan/
ABF-Varmland/Fackliga-studier.

AVDELNING 7  
SÖDERMANLAND
Vi vill tacka Jonny Fransson 
för den tid han varit hos oss 
på avdelningen och vi önskar 
honom lycka till med sina nya 
arbetsuppgifter.
Medlemsmöte i sektion 1: Den 
13 september kl 18.00 i Bowling-
hallen
Medlemsmöte i sektion 2: Den 
27 augusti kl 17.00. Plats med-
delas senare, på hemsidan.
Avdelningen önskar alla en 
trevlig midsommar! Ta hand om 
varandra under semestern.

AVDELNING 11 GÄSTRIKLAND/
NORDUPPLAND
Nu är äntligen sommaren och 
semestern här. Avdelning 11 
kommer att ha kontoret öppet 
under hela sommaren. Men 
eftersom det är semester tider 
så är risken större att vi inte 
är på plats just då. Så slå en 
signal innan ni kommer hit, tel 
010-480 30 11 (avdelningen) 
eller 010-480 30 00 (växeln).
Våra öppettider i sommar: 

 Måndag–torsdag kl 
8.00–16.40.

 Fredag kl 8.00–15.30.
Vi på avdelning 11 önskar er 
en skön sommar och trevlig 
semester!

AVDELNING 12 MALMÖ

terminalavtalet. Detta är en 
utbildning för dig som vill lära 
dig mer om ditt kollektivavtal 
och hur du tolkar det. Lite ur 
innehållet är: Partsförhållande 
och avtalsrörelse, arbetstider, 
lön, anställningsformer och 
ledighet. 

 Följande datum är det 
åkeriavtalet: Lördagen den 26 
augusti och lördagen den 23 
september. 

 Terminalavtalet är lördagen 
den 18 november. 
Dessa kurser hålls på avdelning 
14, Helsingborg. Anmäl senast 
en månad innan kursdag till 
Jessica Dahlgren, 010-480 
3314 eller transport.14@trans-
port.se.
Rekrytera, organisera och 
agitera (ROA) Är du förtroen-
devald och vill organisera eller 
lära dig mer om hur du kan 
lyssna, samtala och aktivera 
dina arbetskamrater på din 
arbetsplats, så är detta kursen 
för dig. 
Obs! Sista anmälningsdag är 
den 7 juli! Anmälan sker till Jes-
sica Dahlgren, 010-480 3314 
eller transport.14@transport.se.

Sommarhälsning 
Avdelningens 
styrelse och  
anställda 
önskar alla 
medlemmar en 

trevlig sommar med mycket sol 
och bad.

AVDELNING 16 GOTLAND
Nu när sommaren kommer så 
blir chaufförsbristen tyd-
lig, även på Gotland. Flera 
åkerier har haft svårt att hitta 
personal. Vi får hoppas att de 
kommer ihåg problemen och 
uppskattar sina duktiga chauf-
förer även resten av året.
Almedalsveckan den 2–9 juli 
LO och ”Facket försäkrar” 
kommer i år att hålla till på 
”Antons”, på gaveln av ”Score” 
där man tidigare varit, på 
hamnplan i Visby.
Den 5 juli talar Magdalena 
Andersson från Almedalens 
scen. Transport kommer inte 
att hålla några seminarier i år, 
men Transportföretagen ska 
medverka på flera stycken. Där 
kan det vara bra om även våra 
röster hörs.
Öppettiderna på avdelnings-
expeditionen kommer att vara 
begränsade under sommaren, 
då även vi har semester. Går 
det inte att nå oss via telefon 
så kan du alltid kontakta 
Transport på direkten, 010-
480 30 00, så kan de hjälpa 
dig med eventuella frågor.
Vi på avdelningen vill önska 
alla medlemmar en trevlig 
sommar. Vi hoppas att vädret 
bli bra och att alla får chans 
att koppla av och njuta av lite 
ledighet.

AVDELNING 17  
SKÖVDEBORÅS
Medlemsmöte Sektion Södra 
Älvsborg hälsar alla medlem-
mar välkomna till möte tisda-
gen den 22 augusti kl 18.00. 
Plats: Arbetarrörelsens hus, 
Norrby Tvärgata 3 i Borås.
Innehåll: Bland annat försäk-
ringsinformation. Vad vill du att 
sektionen ska göra under 2018? 
Alla idéer är välkomna!
Startpunkten En utbildnings-
dag/introduktion för alla som 
vill veta vad en fackförening 
är och hur Transport fungerar. 
Både medlemmar och ni som 
ännu inte är medlemmar är 
välkomna.

 19 september kl 8.00–16.00, 
på Transport i Borås.

 21 september kl 8.00–16.00, 
på Transport i Skövde.
Anmälan senast den 28 augusti 
till studieorganisatör Ulf Stigs-
son på mejl ulf.stigsson@trans-
port.se eller tel 010-480 36 41. 
Välkommen med din anmälan!
Kallelse till representantskap
ets möte den 2 september. Du 
som är vald att representera 

Material till nästa  nummer 
lämnas senast den 15 au-
gusti till christina.ahlund@
transport arbetaren.se.

Gå med oss i prideparaden!

AVDELNING 9 ÖREBRO
Den 26 augusti kommer vi att delta i paraden. Alla likas vär-
de är viktigt! Vill du gå med oss i paraden? Eller är det nåt du 
vill veta mer om? Kontakta Sigrid Wahlin för mer info eller om 
du vill anmäla intresse. Ring 010-480 32 21 eller mejla sigrid.
wahlin@transport.se.

AVDELNING 32 MELLERSTA NORRLAND
Gå med oss i Pridetåget i Sundsvall! Lördagen den 8 juli går 
paraden genom Sundsvall. Vill du göra oss sällskap? Hör av 
dig till avdelningen på tel 010-480 30 32.

MEDLEM

Det här h änder på din avdelning
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SOMMAR
HÄLSNING
Vi på avdel-
ning 12 vill 
önska alla 
våra medlem-
mar en riktigt skön sommar!

AVDELNING 14  
HELSINGBORG
Avtalspunkten Efter somma-
ren så kör vi några Avtals-
punkter som berör åkeri- eller 

AVDELNING 9 ÖREBRO
Vi önskar alla våra medlemmar 
i avdelning 9 en riktigt härlig 
sommar och glad midsommar!
Våra öppettider i maj–augusti 

 Måndag–torsdag: kl 
8.00–16.40.

 Fredag: kl 8.00–15.00.
 Lördag–söndag: stängt.

Ska ni besöka avdelningen 
under semesterperioden så ring 
010-480 30 09 och kolla om 
någon är där.
Glöm inte att vi finns på 
Facebook! Där du kan läsa det 
senaste som händer i avdel-
ningen och förbundet.
Nästa avdelningsstyrelsemöte 
hålls fredagen den 1 september  
från kl 8.30 till cirka 16.40, på 
avdelningen, Elementvägen 5, 
702 22 Örebro.
Nästa representantskapsmöte 
hålls lördagen den 9 septem-
ber. Mer info kommer om var 
och när.
Höstens kommande datum för 
Startpunkter:

 Lördagen den 2 september.
 Lördagen den 21 oktober.
 Lördagen den 16 december.

Är ni intresserade av vad 
facket gör? Kom då på en 
Startpunkt och få lite mer infor-
mation om varför vi finns. 
Kontakta avdelningen för mer 
info på tel 010-480 30 09 eller 
mejl transport.9@transport.se.



din sektions medlemmar som 
representantskapsledamot 
kallas till sammanträde lörda-
gen den 2 september kl 11.00. 
Plats: Arbetarrörelsens hus i 
Borås.
Sommarhälsning Alla med-
lemmar, förtroendevalda och 
personal önskas en fortsatt 
skön, avkopplande sommar/
semester!

Avdelningsstyrelsen genom 
ordförande Ulf Stigsson

AVDELNING 18  
HÄLSINGLAND
Under veckorna 26–32 har 
vi på avdelningen semestrar 
och under den tiden kommer 
 avdelningskontoret att ha 
reducerad bemanning. Har du 
för avsikt att komma i kontakt 
med oss? Hör av dig på tel 
010-480 30 18 innan, så att  
det finns någon på plats.

Studier I höst kör vi i gång 
Startpunkter igen:

 Dag: Måndagen den 28 
augusti kl 16.00–20.00. Plats: 
Söderhamn, på Transport 
(Kungsgatan 75).

 Dag: Måndagen den 18 sep-
tember kl 16.00–20.00. Plats: 
Hudiksvall, i Transports lokaler 
(Gammelbansvägen 6).
Vecka 37 (11–15 september) kör 
vi en aktivitetsvecka och kom-
mer att finnas på plats i Ljusdal 
på ABF (Södra Järnvägsgatan) 
måndag–fredag mellan 9.00 
och 15.00. Vill du ha besök på 
din arbetsplats? Hör gärna av 
dig till oss.
Sommarhälsning Vi på avdel-
ningen önskar alla medlemmar 
en trevlig sommar med en 
önskan om att ni alla får ta del 
av den på bästa sätt.

alla en riktigt skön och vilsam 
sommar!
Ring före besök Vi påminner 
om att avdelningen stundtals 
kan vara obemannad/enkel-
bemannad under semester-
perioden, så vi föreslår att du 
ringer före eventuellt besök till 
avdelningen!  
På gång Avdelningens RSO 
Mikael Löwdin hälsar att alla 
avdelningens skyddsombud 
kommer att kallas till en fort-
bildningsdag den 27 septem-
ber. Kallelse kommer!

AVDELNING 20  
NORRA SMÅLAND
Sommarhälsning Vi på avdel-
ning 20 vill önska alla våra 
medlemmar en trevlig sommar. 
Under semestern kommer vi 
stundtals att vara kort om folk 
på avdelningen, men vi har 
hela tiden någon i tjänst. Har ni 
något ärende till avdelningen 
är det därför säkrast att ringa 
först och kolla att vi är på 
plats. 
Repskapsmöte Vill även lägga 
in en påminnelse om nästa 
representantskap som är 
måndagen den 28 augusti kl 
17.00. Under hösten kommer vi 
att anordna fiske, men datum 
är i skrivande stund ej fastställt. 
Så ett tips är att hålla lite koll 
på hemsidan, där information 
kommer att läggas ut. 
Stort tack och lycka till, vill 
vi även skicka till vårt RSO 
Edward som slutar hos oss 
under sommaren. Han har varit 
en mycket kompetent resurs för 
oss i hela avdelningen. Lycka 
till med dina nya åtaganden, 
Edward.
Ha nu en bra sommar med era 
nära och kära, njut av er lediga 
tid. Förhoppningsvis kommer 
vi tillbaka efter sommaren och 
har haft fantastiskt bra väder.

Med kamratliga hälsningar, 
Lenny Ödegården,  

avdelningsordförande

AVDELNING 25 HALMSTAD
Nu börjar sommarperioden 
med semestrar och ledighet 
och det känns skönt. Avdel-
ningen kommer att vara be-
mannad under hela sommaren, 
men ring för säkerhets skull om 
du har ett ärende. 
Vi önskar alla våra kamrater 
en skön ledighet och en varm 
sommar.

AVDELNING 26  
NORRBOTTEN
Load Up North hålls den 31 au-
gusti till 2 september i  Boden. 
Den är den största 
branschmäs-
san norr om 
Stockholm för 
alla som jobbar 
inom områdena 
entreprenadma-
skiner, transport, rekrytering, 
väg och anläggning samt jord 
och skog.

Fribiljetter finns att få. Ta 
kontakt med avdelningen på 
tel 010-480 30 26 för närmare 
information.
Representantskapsmöte Av-
delningen håller representant-
skapsmöte den 7 september 
och medlemmar äger rätt att 
delta i mån av plats. Hör av 
dig om du är intresserad av att 
närvara.
Medlemsuppsökeri Vecka 
37 (11–15 september) är det 
förbundets ständigt återkom-
mande uppsökerivecka bland 
medlemmarna. Vill du och dina 
arbetskamrater ha besök på er 
arbetsplats? Ta kontakt med 
oss på avdelningen! 
Dagarna avslutas med med-
lemsmöten. 
Närmare information kommer i 
nästa nummer av tidningen.
Glad sommar! Vi vill även 
passa på att önska alla våra 
medlemmar en riktigt bra 
sommar.

AVDELNING 32  
MELLERSTA NORRLAND
Startpunkten och öppettider 

 Den 5 juli kl 18.00 håller vi 
Startpunkten i Örnsköldsvik 
(Café UH) anmäl dig till jessica.
hoglin@transport.se om du 
vill gå.

 Under semesterperioden 
kommer kontoren att hålla 
stängt vissa veckor.

 Sundsvallskontoret är stängt 
vecka 30.

 Örnsköldsvikskontoret är 
stängt vecka 30.

 Östersundskontoret är stängt 
vecka 27–30.
Ring gärna innan ditt besök för 
att vara säker på att vi finns på 
plats, 010-480 30 32, eller till 
Transport på direkten,  
010-480 30 00.

MEDLEM
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AVDELNING 19 NORRA MÄLARDALEN

Sommartips för motorfrälsta
Här är några sommarevenemang, för alla er som är motorin-
tresserade: 

 1 juli: Nostalgimotocross på Snickarbergsbanan i Suraham-
mar. 

 2 juli: Veteranmarknad på mc-museet Gyllene hjulet i 
Surahammar. 

 6–8 juli: Västerås Summer Meet, bilträff i Västerås. 
 6 augusti: W123-träffen i Västerås. 
 2 september: Bruksområdets dag, med mopedrally på  

mc-museet Gyllene hjulet i Surahammar.
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Västerås Summer Meet går av stapeln 
den 6–8 juli på Johannisbergs flygfält.

AVDELNING 41 UPPLAND

Transport 41:an firar 100 år!
Den 26 januari 1917 bildades avdelning 41 av Svenska Trans-
portarbetareförbundet. Det ska vi fira! Lördagen den 9 
september bjuds alla avdelningens medlemmar med familj in 
till avdelningen för öppet hus. 
Från kl 14.00 bjuds det på mat och korvgrillning i avdelning-
ens lokaler på Stallängsgatan 17A i Uppsala. 
Dagen kommer att innehålla kamratskap, kultur och aktivi-
teter för de allra yngsta transportarna.
Alltså, lördagen den 9 september från kl 14.00, Stallängs-
gatan 17A i Uppsala.
För att kunna beräkna mat önskar vi att ni meddelar 
ordförande Ludwig Eriksson hur många ni blir som kommer, 
om eventuella allergier och specialkost. Det gör ni på 010-
4803494 eller ludwig.eriksson@transport.se senast den 31 
augusti.

Kamratliga hälsningar, Ludwig Eriksson

100 år!

VI VILL PÅMINNA OM 
YRKESFÖRARENS DAG
… lördagen 
den 9 sep
tember.
Då kommer 
vi på av-
delning 18 
att finnas 
på plats vid 
Tönnebro värdshus mellan 
kl 10.00 och 15.00 för att 
informera om yrkeschauffö-
rernas vardag. 
Vi kommer även att ha en del 
andra aktiviteter.

AVDELNING 19  
NORRA MÄLARDALEN
Så har då kongressen valt ny 
ledning och styrelse. Vi jobbar 
nu framåt, för Transports och 
våra medlemmars bästa. 
Välkomna, sommarvikarier! 
Vi är många som känner att 
det är hög tid för semester och 
avkoppling. Vi vill passa på att 
hälsa alla sommarvikarier inom 
våra avtalsområden välkomna 
– ni är efterlängtade! Hoppas 
ni blir väl mottagna ute på 
våra arbetsplatser.
Kalendarium 

 23 juni: Glad midsommar!
 29 juni–1 juli: Pride Västerås.
 6–8 juli: Västerås Summer 

Meet.
 17–18 augusti: Avdelnings-

styrelsen deltar i ”LO-Lyftet 3”  
i Eskilstuna, arrangör LO- 
distriktet Mellansverige. 
Familjeutflykt? Den 21 juli 
arrangeras ”Kalas i parken” i 
Sala Folkets park, start 14.00. 
Där medverkar bland annat 
Clowner utan gränser.
Pensionärsklubben Styrelsen 
i pensionärsklubben önskar 

AVDELNING 28 I NORR
Sommaren är äntligen här och 
vi på avdelning 28 vill passa på 
att önska er alla en riktigt varm 
och skön sommar. 
För information om planerade 
aktiviteter, besök avdelningens 
hemsida.
Öppettider Under  sommaren 
kan kontoret tidvis vara 
 obemannat, därför är det bra 
om du bokar tid innan ditt 
besök. Vänligen ring 010-
480 30 28.

AVDELNING 46  
MÄRSTA (FLYG)
Kamrater Hoppas ni alla har 
en trevlig sommar och får vila 
upp er under semestern. Under 
hösten väntar som vanligt 
utmaningar, så som tecknande 
av de sista flyg avtalen som går 
ut i september/oktober.
Vi kommer även att fortsätta 
jobba hårt med att förbättra 
och stärka kraften lokalt på ar-
betsplatserna, för det är grun-
den för all facklig verksamhet.
För mer info, kolla gärna på vår 
hemsida: www.transport.se/
avdelningar/flyg/.

Johan Eriksson, 
ordförande Transport 46:an
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Vi är i ett  industriområde 
just utanför centrala 
Linköping. Det plingar till 
i ombudsmannen Peter 
Johanssons telefon. Han 
går från lunchrummet och 
springer ner för trappan för 
att ta emot några papper 
från en medlem.

– Här kan en medlem 
stanna till med bil och släp 
samtidigt. Det gick knappt 
att parkera en personbil när 
vi satt i centrala Linköping, 
säger regionala skyddsom
budet Anders Broman.

PETER KOMMER IN med 
papperen och ombudsman 
Marcus Ljungberg ställer sig 
i fönstret. 

– Åker han nu? Jag vill ju 
provköra! Han har nyaste 
Scania!

Marcus Ljungberg brukar 
besöka transportelever på 
skolorna. Dessutom kom
mer elever och lärare ofta 
förbi på en kaffe, när de är 
ute och övningskör. 

– Jag tycker att vi är till
gängliga för våra medlem
mar. De kan alltid komma 
förbi och så är vi lätta att 

nå, säger ordförande Mari
ka Lindberg.  

Det är en bra bit mellan 
avdelningens nordligaste 
och sydligaste del. Det gör 
att alla på 4:an försöker 
hjälpas åt. Den som bor 
närmast en stad kan hoppa 
in för att minska timmarna 
bakom ratten. 

– Sedan händer det 
ganska ofta att vi får åka 
tillsammans med de regio
nala skyddsombuden. När 
en ombudsman kommer 
in är det ofta även problem 

med arbetsmiljön, säger 
Peter Johansson

UNGEFÄR HÄLFTEN AV med
lemmarna jobbar inom 
åkeri. I Linköping finns 
också en stor grupp som 
arbetar inom bevakning, 
inte minst på Saab. 

– De är väldigt duktiga på 
det lokala arbetsmiljöarbe
tet, men det är svårare att 
få med dem på andra saker, 
säger Peter Johansson.

Majoriteten av 4:ans 
med lemmar finns i Norr
köping, som är en knut
punkt med hamn, tågtra
fik, E4:an och flygplatsen.  
I övrigt är det stor sprid

ning över re gionen. På 
avdelningen jobbar tre 
ombudsmän, två regionala 
skyddsombud, en ordför
ande och en kontorist.

– Vi kommer alla från 
olika håll i området och det 
gör att vi har bra lokal
kännedom, säger Marcus 
Ljungberg. 

PERSONALEN PÅ avdelningen 
är enig i att de är bra på att 
regelbundet stämma av vad 
som händer med varandra.

– Eftersom vi vet vad 
de andra gör är det lättare 
att svara på frågor om en 
medlem hör av sig med 
funderingar, säger Carina 
Lövgren. Hon är regionalt 
skyddsombud och ny leda
mot i Transports förbunds
styrelse. John Antonsson

I ombudsman Mats Anderssons rum var det tomt. När 
Transport arbetaren kom på besök var han i Stockholm med 
förhandlingsdelegationen för taxiavtalet.

AVDELNING 51  
SYDÖSTRA SVERIGE
Vi i sektion 1 vill tacka för att vi 
fick vara med och representera 
avdelning 51 på  Transports 
kongress. Avdelning 51:s 
representanter var pålästa och 
väl insatta i motionerna. Vi 
var uppe i talarstolen många 
gånger. 
Vi i sektionen samlar nu kraft 
under sommaren och ser fram 
emot en aktiv höst. 
Nästa inplanerade aktivitet-
er är:

 Broby marknad, lördagen 
den 2 september Besök oss 
gärna på marknaden!

 Medlemsmöte, lördagen den 
16 september. Mer information 
kommer. 

sektionsordförande  
Helena Blomstrand

Dörren är alltid öppen och kaffemaskinen laddad. 
De som jobbar på avdelning 4 Östergötland sätter 
en ära i att vara tillgängliga för medlemmarna.

Här kan medlemmar alltid titta in

Marika Lindberg, Anders Broman, Peter Johansson, Carina Lövgren och Marcus Ljungberg ser alltid till att hålla varandra uppdatera
de om vad de har på gång.

Månadens avdelning

FAKTA OM AVDELNING 4
Område: Hela Östergötland 
samt Vimmerby och Västervik.
Avdelningsexpedition: Lin-
köping.
Antal medlemmar: Runt 
2 750.
Sektioner. Fem geografiska 
sektioner.
Antal klubbar: Två.
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AVDELNING 55  
BOHUSLÄN/DALSLAND
Avdelningsexpeditionen är 
öppen hela sommaren, men 
med begränsad personalstyrka 
under veckorna 28–32. Behöver 
ni kontakt med ombudsmän 
eller vårt regionala skyddsom-
bud får ni ringa och boka tid. 
Allmänna frågor besvaras av 
TPD på tel 010-480 30 00.
Försäkringar Vill du gå igenom 
dina försäkringar? Den 19 
september, 3 oktober och 17 
oktober kl 9.00–15.00 finns 
personal från Folksam på av-
delningen och hjälper dig med 
en genomgång. 
Är du intresserad kan du 
ringa och boka tid på tel 
010-480 30 55 eller mejla till 
transport.55@transport.se.
Studier Hör av dig till studie-
organisatör Alexander Hutt er 
på 010-480 360 22 eller alex-
ander.hutter@transport.se.
Aktuella kurser 

 Startpunkten: Grundutbild-
ning (även för icke medlemmar) 
som hålls lördagen den 2 sep-
tember kl 10.00–14.00, cirka.

 Avtalspunkten: Grundut-
bildning på 4–8 timmar om 
ditt kollektivavtal. Hör av dig 
om du är intresserad (endast 
medlemmar).
Rätt medlemsavgift Meddela 
avdelningen om du har bytt 
arbete, blivit arbetslös, sjuk 
eller börjat studera. Detta kan 
påverka din medlemsavgift 
eller innebära att du inte ska 
betala arbetslöshetsavgiften.
Försäkringar/arbetsmiljö Har 
du frågor angående arbetsmil-
jö eller försäkringar? Kontakta 
ditt regionala skyddsombud 
Anders Dristig på tel 010-
480 36 28.
Kollektivavtal/arbetsrätt Har 
du frågor angående kollektiv-
avtal eller arbetsrätt? Kontakta 
Jan Lendin, 010-480 31 47, eller 
Lennart Sköld, 010-480 37 57.
Sommarhälsning Vi önskar alla 
medlemmar en skön sommar.
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Uppsägningarna duggade tätt  
i Göteborgs hamn. Mikael Gustafs-
son klarade sig, men kände ändå att 
stämningen tog stryk, att det var 
dags för något nytt. 
Varför inte bli helikopterpilot?

Sagt och gjort. Hamnarbetaren Mikael 
Gustafsson lyfte luren och ringde Svensk 
pilotutbildning: Hur ska jag göra? Vad 
krävs? Han klarade första pilottestet och 
jublade. Men sedan fick Mikael, som gått 
industriprogrammets svetsarutbildning, 
börja nöta skolbänk.

Han läste in matte C, fysik A och eng-
elska vid vuxengymnasiet, på kvällstid. 
Plockade fram böckerna på alla raster och 
lediga stunder. Lät kollegornas gliringar 
studsa.

– Det gick faktiskt lite lättare än jag 
trott, blev lite mindre tv-tid bara. Jag 
pluggade när barnen lagt sig.

SÅ BÖRJADE SJÄLVA helikopterutbild-
ningen, praktisk och teoretisk, med den 
privata pilotlicensen som första mål. All 
litteratur var på engelska och Mikael 
plöjde allt från meteorologi till mekanik, 
navigation och aerodynamik, som talar 
om varför en helikopter flyger. 

– Teorin var jättetuff, innan man kom 
in i den. Allt gick i ett väldans tempo med 
prov på prov på prov, först på skolan och 

sedan på Luftfartsverket. Man måste bli 
godkänd på en kurs innan man fick gå 
vidare till nästa.

MIKAEL TOG SIG igenom och äntligen fick 
han börja flyga själv. Ändå var han inte 
nöjd. Han siktade på att bli kommersiell 
helikopterpilot, så han läste vidare. Fast 
Mikael behövde fler flygtimmar med 
instruktör också, så familjen packade och 
for till USA. I sex veckor. 

Där är flygtimmarna billigare och små-
flygplatserna fler. 

– Barnen turades om att följa med mig 
i helikoptern. Vi åkte till alla möjliga 
ställen, landade, och köpte glass. Flög vi 
norrut var det bergigt, söderut var det 
slättlandskap.

ATT FÅ DYKA ner och följa flodernas lopp 
var höjdpunkten.

– Vilket landskap, helt makalöst! Så 
underbara flygningar får jag nog aldrig 
uppleva igen. 

Mikael Gustafsson satsade 700 000 
kronor på att nå drömjobbet, men är kvar 
i hamnen, och trivs. Han har sökt, men 
inte fått napp som helikopterpilot och 
flyger nu mest släktingar och vänner, som 
vill fira ett eller annat. 

– Utbildningen var värd varenda krona. 
Det var nog den roligaste tiden i mitt liv.
 Justina Öster

Varför inte helikopterpilot?
Månadens medlem

Mikael Gustafsson ville upp för att få dyka 
ner. ”I USA följde jag stora torrsprickor, 
gick ner och flög i jättedalgångar. Land- 
skapet var makalöst!”

MIKAEL  
GUSTAFSSON
Ålder: 34 år.
Jobb: Hamnarbe-
tare.
Bor: Jörlanda, utan-
för Göteborg.
Familj: Frun Lisa, 
dottern Bim och 
sonen Ted.

TIPS FÖR  
HELIKOPTER-
SUGNA

 Gå på en rekryte-
ringsdag vid någon 
av pilotskolorna.

 Yrkeshögskolan 
anordnar utbildning 
(yrkeshog- 
skolan.se).

 Gör testerna som 
ger en inblick i vad 
flygningen handlar 
om. 

 Ring runt till  
några företag och 
kolla arbetsläget.

 Hobbyflygare? 
Räkna med  
200 000–250 000 
kronor för en licens.
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Kort om 
Transport
Transportarbetaren  
är  Svenska Transport 
arbetareförbundets 
(Transport) medlems
tidning. Förbundet 
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
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Det händer allt oftare. 
Oavsett om jag befin-
ner mig i Sverige eller 
i utlandet ställer mina 
yngre vänner samma 

fråga: ”Ska vi åka buss eller ta en 
Uber?” För dem existerar ”taxi” inte 
längre som ett tänkbart alternativ. 
Gammaltaxi har helt enkelt blivit 
lika uråldrigt som kassettband och 
skrivmaskiner.

För dig som har missat det är 
Uber en taxiapp som finns i hela 
världen. Oavsett om du är i Malmö, 
Minsk eller Montevideo kan du 
använda samma app för att boka en 
resa.

MED UBER I mobilen slipper du långa 
telefonköer och service på obegrip-
lig engelska – och du behöver aldrig 
irra runt i jakten på en ledig bil. I 
stället använder du den svensksprå-
kiga appen, som tack vare gps-funk-
tionen både ser var du och närmaste 
bil finns. 

Redan innan du bokar får du 
veta hur lång väntetiden blir, när 
du beräknas vara framme och det 
ungefärliga priset.

Du behöver inte heller vara rädd 
att bli lurad. Eftersom betalningen 
sker direkt i appen får du aldrig 
falska pengar eller för lite växel 
tillbaka.

Skulle du känna dig missnöjd kan 
du kontakta Uber i efterhand. Din 

resväg loggas, så det går att se om 
föraren har kört en onödig omväg. 

NÄR JAG FRÅGAR mina vänner varför 
de väljer Uber är priset sällan vikti-
gast. Det handlar i stället om just 
 enkelheten. Efter att ha åkt Uber 
några gånger är det svårt att gå 
tillbaka till vanlig taxi – på samma 
sätt som den som lyssnar på Spotify 
knappast lockas av ett kassettband.

Tekniken har helt enkelt gjort 
gammaltaxi omodern, och det här 
märkte jag tydligt senast jag var i 
London. 

Londons taxichaufförer är världs-
berömda för sin höga utbildning 
och sin förmåga att hitta precis 
överallt. Det är förstås otroligt 
imponerande – men deras kunskap 
blev totalt överflödig när gps-na-
vigeringen slog igenom. Numera 
hittar varenda Uber-förare minsta 
Londongata tack vare kartfunktio-
nen.

JAG SÄGER INTE att Uber skulle sakna 
problem. Att många förare fuskar 
med skatten är skandal och här 
måste politikerna skapa effektiva 
kontrollsystem. På samma sätt finns 
det en rad andra saker som måste 
lösas när det gäller förarnas lön och 
trygghet. Här står världens länder 
inför stora juridiska utmaningar.

Men idén att kunna boka och 
betala via en app som fungerar 

världen över är genial, och det är 
obegripligt att världens taxiföretag 
inte inser att de måste erbjuda ett 
alternativ som är lika bra. 

Om de etablerade taxiföretagen 
vågade samarbeta kunde de förstås 
ta fram en lika bra tjänst som Uber. 
Visst har flera av de svenska taxi- 
bolagen utmärkta appar, men vad 
hjälper det när appen inte fungerar 
i grannstaden? På samma sätt finns 
det några separata bokningsappar, 
men eftersom de bara fungerar i 
Sverige får de svårt att matcha Uber 
som finns i över 80 länder.

VI KAN DESSUTOM räkna med att vårt 
sätt att resa snart vänds helt upp 
och ned. De självkörande bilarna 
ligger inte långt bort, och förarlösa 
taxibilar lär bli det första vi får se på 
gatorna. Uber testar redan detta till-
sammans med både Ford och Volvo, 
och nya projekt väntar.

Taxibranschen står med andra 
ord inför enorma utmaningar. Och 
mina vänner lär med andra ord 
snart få formulera helt nya frågor 
när vi ska ut och resa.

Med Uber är gammeltaxi 
lika ute som ett kassettband

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

MARTIN APPEL
konsument- 
redaktör på 
tidningen  
PC för alla.

Efter att ha åkt Uber några gånger är 
det svårt att gå tillbaka till vanlig taxi – 
på samma sätt som den som lyssnar på 
Spotify knappast lockas av ett kassett-
band, skriver Martin Appel.
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” Om de etablerade taxi- 
företagen vågade sam-
arbeta kunde de förstås 
ta fram en lika bra tjänst 
som Uber.”
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… regionalt skyddsombud 
på Transport i Göteborg.

Du höll värsta brandtalet på för-
bundets kongress. Varför är det så 
viktigt att riksdagen inte flyttar upp 
åldersgränserna för att gå i pension?

– De flesta inom LO-kollektivet 
klarar inte att jobba kvar till 65 
i dag, och nu ska undre gränsen 
flyttas till 67 … Men vi producerar 
dubbelt så mycket som för några 
decennier sedan utan att ha fått ut 
det i löneökningar. Det är helt sjukt 
att vi ska jobba ihjäl oss för kapi-
talet när vi borde ta ut det som tid 
med våra familjer och vänner.

Vad säger du om sänkt pensionsålder?
– Ja, det borde vi egentligen 

verka för. Det är plötsligt som en 
naturlag att det inte ska gå att 
minska arbetstiden. Men högern har 
ju alltid sagt nej när arbetarrörelsen 
har drivit igenom kortare arbets- 
dagar och mer semester. 

Hur känns det att få kongressen 
med sig, när förbundsstyrelsen 
tyckte att åldern kan höjas i kombi-
nation med åtgärder inom arbets-
miljö och socialförsäkringar?

– Väldigt glädjande! Det blev ju en 
kraftig majoritet för att vi inte ska gå 
med på att flytta upp pensionsåldern.

Och själv då, har du några planer 
på att gå i pension?

– Du, jag hade inte önskat något 
hellre. Jag är 62 och har tre år kvar. 
Sedan ska jag jobba ännu mer för 
civilsamhället. Jag är engagerad  
i miljöfrågor och vill se till att vi har 
något att lämna över till barn och 
barnbarn.

 LENA BLOMQUIST

Fotnot: Pensionsåldersutredningen 
har föreslagit att gränsen för att ta 
ut allmän pension höjs från 61 år till 
63 och att rätten att få jobba kvar 
höjs från dagens 67 år till 69. Om poli-
tikerna går på den linjen kan änd-
ringen genomföras tidigast 2020.

Kongressen är över. Det är som 
att komma ut ur en dimma av 
val, motioner, intensiva  
diskussioner, yrkanden, 
halvdruckna fikamuggar och 

propositionsordningar så invecklade att 
den som nickar till en halv sekund är 
vilse i rymden.

Det är fem år sedan förra kongressen. 
Då som nu fanns förslag som berör Trans-
portarbetaren. Den gången handlade de 
om annonserna och om distributionen.

Tidningen delades ut av postens 
brevbärare. Dumt tyckte Transports 
tidningsbud som gärna tog med sig även 
medlemstidningen på natt- eller mor-
gonturerna. Jag lovade bättring och i dag 
går Transportarbetaren i huvudsak ut 
med buden. Bara en liten rest blir över till 
posten.

DEN HÄR GÅNGEN ska tidningen granskas  
i en stor framtidsutredning, som för övrigt 
fick i uppdrag att vända ut och in på hela 
Transport.

Utredningen känns angelägen. Vad ska 
förbundet jobba med i framtiden? Hur 
ska nästa generation löntagare förmås att 
betala en rejäl avgift – och dessutom offra 
fritid på möten och facklig kamp?

Årets kongress beslutade faktiskt att 
Transport ska vara ett kampförbund. När 
klubban gick kom tunga applåder.

Ett kampförbund, det är stort. Någon 
invänder säkert att Transport alltid varit 
ett kampförbund. Jo, tänker jag. Och 
kulmen, skördetiden, var nog på 1970- 
talet då många viktiga reformer klubba-
des igenom i riksdagen.

HUR KAN VI forma nya visioner? Precis 
som förra gången tog kongressen beslut 
om att Transport ska slåss för kortare  
arbetstid, helst 30-timmarsvecka. 
Finns det viktigare mål än att se till att 
människor jobbar mindre, stressar mindre 

och får mer tid över för familj och egna 
intressen?

Klimathotet var ingen stor fråga på 
kongressen. Inte svälten i världen och 
arbetarnas sjunkande löneandel heller. 
Det känns rätt sjukt när vinsterna i en 
handfull storbolag med råge överstiger 
hela årets löneökning för 4,5 miljoner 
svenska löntagare.

Jag hoppas att Transportarbetaren får 
chansen att följa och rapportera från 
framtidsutredningen. Förhoppningsvis 
hittar förbundet också vägar som gör att 
även dina idéer och visioner kan fångas 
upp.

OM NÅGRA DAGAR är det semester och 
Transportarbetaren gör som vanligt ett 
uppehåll i utgivningen av papperstidning-
en. Men webben ska vi försöka hålla liv i.

På kongressen betonade den nya led-
ningen behovet av sammanhållning och 
lagarbete i förbundet. Jag tänker på Lars 
Lindgrens slutord i den korta intervjun  
i det här numret: Håll ihop! En tändsticka 
kan man lätt knäcka. Två eller tre också. 
Men inte 20!

Ett kampförbund 
– det är stort

ULF  
JARNEFJORD

Från baksätet

Jan Lindkvist är chefredaktör 
på Transportarbetaren.

Toppen & botten
 De långa ljusa kvällarna! Bästa  

årstiden är nu.

 Stockholms cykelvägar. Ett skämt. Stora 
delar av cykelnätet är bara 100–150 
centimeter brett. Och samtidigt dubbel-
riktat. Det är som att bygga tre meter 
breda landsvägar och tro att inga bilar ska 
krocka där.

Hallå där!

Hur ska nästa 
generation 
löntagare 
förmås att 
betala en rejäl 
avgift – och 
dessutom 
offra fritid på 
möten och 
facklig kamp?

POSTTIDNING B
Transportarbetaren
Box 714, 101 33 Stockholm
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