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Dagordning Arbetsgivarråd Trafik, 8 december 2021 

Närvarande:  

Peter Liss, Svealandstrafiken, ordförande 

Carola Lilja, Svealandstrafiken 

Johan Woutilainen, Svealandstrafiken 

Sirpa Jacobsson, Luleå Lokaltrafik AB 

Jonas Vinblad von Walter, Luleå Lokaltrafik AB 

Marie Larsson, Skellefteåbuss AB 

Jenny Sundén, Skellefteåbuss AB 

Jonas Skovgaard, Gamla Uppsalabuss 

Peter Andersson, Gamla Uppsalabuss 

Jonathan Henriksson, Uddevalla Omnibus  

Ghazal Hernesten, Sobona 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Förslag till dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 

Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 
 

4. Information från Sobona 

- Pågående förhandlingar 

 

John Nilsson redogör för förhandlingsläget:  

Pension: Avsikten sedan sammangåendet mellan Pacta och KFS har varit att säga 

upp tidigare pensionsavtal. Avtalen är uppsagda och prolongerade.  

Övrig arbetsmarknad har till viss del högre avsättningar, till viss del samma 

avsättningar som vi idag. Men i många fall, är det istället inlagt i löneavtalen som t.ex. 

flexpension. Majoriteten har 5-6 % avsättningar till tjänstepension. 

Pensionsförhandlingarna kommer sannolikt landa mellan 5-6 % / 30-31,5 %. 

Förhandlingarna ska bli klara innan jul. Beslut behövs som gäller hela branschen. 

Beslut: Sobona skickar ut sammanfattning av alternativen framåt. 

            Kallelse för avstämning i pensionsfrågan skickas ut.  
 

Omställning/turordning: Kort redogörelse för de huvudsakliga skillnader som 

föreslagits. Bl.a. 12 månaders konverteringstid fr.o.m. 1 oktober 2022 med 

retroaktivitet på 7 månader samt att intermittent anställningar, räknas hela 



 

mellanliggande anställningstiden vi fler än 3 tillfällen per månad. Ändringar i 

omställning kommer bl.a. innefatta att även visstidsanställda kan söka stöd hos 

fonden och större möjligheter att studera med CSN-stöd med tjänstledighet. 

De ändringar som föreslås har enats om även på privat sektor. Sannolikt kommer 

offentlig sektor landa lägre i avsättning till omställningsavtalet än privat sektor. Fler 

partsgemensamma satsningar har föreslagits i arbetsmiljöfrågor gällande hållbart 

arbetsliv. 

 

- Partsgemensam arbetsgrupp med Kommunal/samtal om  

individuell lönesättning i branschen med HR nätverket. 

Redovisning från senaste mötet med Kommunal i det partsgemensamma arbetet. 

Avgränsning och plan finns för arbetet framåt.  

Diskussion kring vad individuell lönesättning innebär för branschen har hållits i HR 

nätverket. Stor diskrepans mellan Kommunal centralt och lokalt vilket försvårar 

arbetet med frågan lokalt.  

 

5. Nya restriktioner från FHM 

Framdörrarna är öppnade hos alla i nuläget.  

Luleå: Inget förändrat just nu, man för en diskussion i frågan lokalt.  

Skellefteå: Handlar främst om hantering av munskydden just nu. 

GUB: Lutar sig på AMV:s föreskrifter, inga planer i nuläget på att stänga framdörrar.  

Svealandstrafiken: Information har gått ut till alla medarbetare igår. Uppmuntran att 

använda munskydd även för chaufförer. Möte inplanerat med skyddskommitté. Högt 

smittotal i Västmanland nu. Förväntar att skyddsstopp sannolikt kan komma. Ev. 

stängs ”nyfikenplatsen” av.  

Uddevalla: Står kvar i tidigare gjord riskbedömning. Behåller skydd i stadsbussarna, 

inget inkommit från lokala facket. Relativt lågt smittläge.  

Göteborg: Bra dialog med Kommunal. Inga förändringar just nu.  
 

6. Rapportrunda från företagen 

Skjuts fram till nästa möte. 

 

7. Verksamhetsplanering 

- Möteskalender 2022 

Digitalt Arbetsgivarmöte 14 februari kl. 09.00 – 12.00 

- Sobonadagarna 

Fysiskt möte i samband med Sobonadagarna i Gävle, 2 juni kl. 10.00-12.00 

 

8. Övriga frågor 

Cirkulär ålderspension 

Cirkuläret har skickats till samtliga, då någon kanske kan omfattas, men sannolikt 

enstaka eller ingen arbetstagare som omfattas i branschen. 

 

9. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 

Vid pennan// 

 

Ghazal Hernesten 


