
Minnesanteckningar förda vid möte med Arbetsgivarrådet Trafik 2021-06-14 

Närvarande:  

Peter Liss, Svealandstrafiken, ordförande 

Carola Lilja, Svealandstrafiken 

Johan Woutilainen, Svealandstrafiken 

Sirpa Jacobsson, Luleå Lokaltrafik AB 

Marie Larsson, Skellefteåbuss AB 

Jenny Sundén, Skellefteåbuss AB 

Jonas Skovgaard, Gamla Uppsalabuss 

Peter Andersson, Gamla Uppsalabuss 

Madeleine Ramsmo, Göteborgs Spårvägar AB 

Claes Burman Barkebo, Uddevalla Omnibuss AB 

Louise Pons Dreifeldt, Sobona 

Alexandra Wåhlstedt, Sobona 

Ann-Charlotte Rand, Sobona 

Ghazal Hernesten, Sobona 

Göran Holm, Sobona 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Peter Liss hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öpp-
nat. 
 

2. Förslag till dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 
Föregående mötesanteckningar lades till handlingarna. 

 

4. Information från Sobona 
Alexandra presenterade sig och kommer att ersätta Göran som ansvarig förhandlare fr 
o m 1 augusti. 
Louise presenterade sig och berättade att hon kommer att arbeta med opinionsbild-
ning, samverkan med andra organisationer, konkreta uppdrag och debattartiklar. 
Ann-Charlotte uppehöll sig vid nyheter inom Arbetsmiljöområdet bl a om en remiss-
förfrågan ifrån Transportstyrelsen. 
 

 



5. Rapportrunda från företagen 
Luleå: Inga diskussioner om framdörrar, enats med Kommunal om ett lönekriterium, 
minskat resande, arbetar med återgångsplan. 
 
Skellefteå: har inte stängt dörrarna, man betalar utanför fram och går på bussen via 
bakdörren, Chaufförerna är nöjda, ett visionsarbete pågår, nytt ägardirektiv behövs. 
 
Uppsala: föreläggande beträffande framdörrarna till den 1 november, ny depå, uppda-
tering av tidtabeller, uppdragsgivaren har förlorat många miljoner, elbussar kommer 
våren 2022. 
 
Göteborg: för närvarande inte mycket att rapportera. 
 
Svealandstrafiken: bolaget har köpt nio depåer i Örebro Län, äger depåer i Västman-
land, Örebro har hårt utbyggd regiontrafik, 10 elbussar kommer 2022, utredningen 
från Sveriges bussföretag om att det är mer effektivt med upphandlad trafik kan vi be-
möta med kvalitetsaspekter, ny ordförande i styrelsen. 
 
Uddevalla: framdörrarna öppnades 16 maj och har gått över förväntan, ny HR chef Mi-
kael går i pension, har haft en arbetsplatsolycka, Lysekils Buss förvärvades 2020 arbe-
tar med båda verksamheterna. 
 

6. Arbetsgivarrådet och HR rådet 
Tanken är att övergripande frågor hanteras i Arbetsgivarrådet och att HR rådet dyker djupare i 

HR frågorna så att vi får ett helhetsperspektiv i Arbetsgivarrådet. 

7. Övriga frågor 
Vi behöver enas om vad vi menar med individuell lönesättning och gärna studera goda exem-

pel. Det finns material sedan tidigare. Vi får bestämma oss hur vi ska ha det framöver.  

Ledarskaps- och arbetsmiljöfrågorna är viktiga vid hemarbete och fler kommer nog att arbeta 

så även efter pandemin. 

Vi bör i alla fall ha ett fysiskt möte per år hos någon av medlemmarna. 

8. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
// Göran 


