
Minnesanteckningar förda vid möte med Arbetsgivarrådet Trafik 2020-10-23 

Närvarande: 

Peter Liss, Svealandstrafiken, ordförande 

Carola Lilja, Svealandstrafiken 

Johan Woutilainen, Svealandstrafiken 

Sirpa Jacobsson, Luleå Lokaltrafik AB 

Jenny Sundén, Skellefteåbuss AB 

Jonas Skovgaard, Gamla Uppsalabuss 

Peter Andersson, Gamla Uppsalabuss 

Mikael Karlsson, Uddevalla Omnibuss AB 

Claes Barkebo, Uddevalla Omnibuss AB 

Malin Andersson och Madeleine Göteborgs Spårvägar AB 

Ghazal Hernesten, Sobona 

Göran Holm, Sobona 

 

Ordförande Peter Liss öppnade mötet.  

Syftet med mötet är att gå igenom de yrkanden som Kommunal framställt på Trafikav-

talet. 

Nivåhöjningar 

Yrkad nivåhöjning på utgående löner och särskilda ersättningar om 3 procent samt av-

talsperiodens längd noterades. Det finns ännu inte något ”märke” som vi har att för-

hålla oss till. 

Ramtid 

Ramtiden bör inte förkortas. Sänkt ramtid ger fler deltidstjänster och företagen får 

därmed svårare att rekrytera. Däremot bör man hitta öppningar för lokala lösningar.  

Börja och sluta på samma ställe 

Detta kommer inte att passa alla orter. En del företag kompenserar detta med ersätt-

ningar, vilket kostar mycket.  

Tarifflönesystem 

Det har genomförts ett partsgemensamt arbete kring individuell lönesättning. Företa-

gen har inte så många förare per chef som på den privata sidan. Individuell lönesätt-

ning är ett bättre styrmedel. Det ska finnas incitament att göra ett bra jobb. Det här 

kommer att vara en viktig framtidsfråga för att kunna rekrytera yngre förare och kom-

mer att ställa krav på ledning och HR i företagen. 



Storstadstillägg Uppsala 

Nej. 

Arbetstidsförkortning 

Nej. 

Övrigt 

Det underströks att man i avtalsarbetet måste ta hänsyn till att branschen är konkur-

rensutsatt och att avstämning med Sveriges Bussföretag måste ske kontinuerligt. 

§ 2 Moment 10 som rör entreprenörsbyte kan kvarstå. 

Företagen behöver se över vilken effekt en avrundning uppåt av OB- tilläggen eventu-

ellt skulle få. Förhandlingsdelegation återkommer vid kommande möten med åter-

koppling i frågan. 

Kommande möten 

Nästa möte med förhandlingsdelegationen kommer att äga rum onsdagen den 28 ok-

tober kl. 16.00. 

// Göran 


