
 

 
Tidningen Bussbranschen med ny hemsida – som inte går av för 
hackor! http://www.busstidningen.se 
 
 

Grattis till en ny fin hemsida, du kan bygga en motsvarande utan kostnad om du ber någon som 
förstår ”open source” som Wordpress den är gratis http://wordpress.com och det finns också Joomla
http://www.joomla.org    
Det är bara att följa instruktionerna och så styla du din egen site. 
Rörliga bilder är ett eget program ”css” som du kan skriva in och så har du en häftig site. Varför 
inte utrusta föraren med en digital kamera som tar lite bilder av ” goda kunder” eller kändisar som 
reser med som du lägger ut, ett bra sätt att kommunicera med omvärlden istället för dagens 
stendöda webbsiter. 
 
Skänk också en tanke till alla som är med och bygger dessa verktyg gratis som du får använda dig 
av, du, fundera en liten stund över varför tusentals engagerade programmerare är med och gör det?
Kan det vara för att ingen skall få ett monopol? Känns kanske ovanlig för en präktig svensk, men 
världen består som tur inte av präktiga svenska som ser monopol som en trygghet. Ja fundera du på 
hur man kan använda friheten i bussbranschen som snart blir verklighet. 
 
Det är intressant att se att med Ulo Maasing har det kommit in nya idéer som ger hela tidningen en 
ny piff, med artiklar som du kan kommentera, om nu inte Ulo censurera som han gör på sin egen 
blogg. Men det är vi ju vana vid från svensk media allt som inte passa galoscherna skall ratas och 
låt se om Bjarne Willmarsgård som nu går i pension (och behåller ägarskapet tillsammans med 
Lena) lever upp till löftet att alla skall få ge sina synpunkter, jadå så, då är det bara att kommentera 
hej vilt! http://www.busstidningen.se 
Och du, passa på och ändra din egen site så att den blir lite mer kommersiell – det är tyvärr inte 
särskilt många med enstaka undantag. Glöm inte det är gratis att använda sig av verktygen, du 
behöver bara någon som kan läsa innantill och följa instruktionen. 

  

 

 

 

Knut ”Knutte” Flink har lämnat oss 
Knut somnade in den 14 augusti efter en lägre tids sjukdom, alldeles för ung. 

Knut hade jag som anställd på 60 talet och lärde mig uppskatta hans 
kämpanda. Som alla gamla kollegor återfinns dessa i ledande ställning i 
branschen. Knut med vänner tog så småningom över Traveller buss innan 
bolaget togs över av Bergkvarabuss. 

Det börja glesna i leden! 

Begravning sker där endast familjen är närvarande. 

Önskemålet är ett bidrag till hjärt - lungfonden 



Märk: Knut Flink, Stockholm 90 91 92 -7 

 

 

 

3) 
 
 
Lag ska stoppa kommunal konkurrens 
 
Regeringen föreslår nu en skärpt lagstiftning som ska hindra kommuner 
och landsting att konkurrera med privata företag på orättvisa villkor. 
Syftet med den nya lagen är att komma tillrätta med problem som uppstår 
när offentliga aktörer ägnar sig åt verksamhet som snedvrider 
konkurrensen och tränger undan privat verksamhet. Det finns kommuner 
som sysslar med kommersiell verksamhet trots att privata företag kan 
utföra det. Det kan handla om bilreparationer, tvätterier, 
konferensanläggningar eller flyttfirmor.  
 
Enligt den nya lagen som väntas träda i kraft vid årsskiftet kan ett enskilt 
företag eller en branschorganisation vända sig till Stockholms tingsrätt om 
de anser att de utsatts för osund konkurrens från det offentliga. Tingsrätten 
ska då avgöra om den offentliga verksamheten snedvrider konkurrensen. 
Det krävs också att det inte är försvarbart i allmän synpunkt. Nu får 
Sveriges företag äntligen möjlighet att få osunda konkurrensvillkor 
prövade. Vi tycker att det offentliga ska ägna sig åt det som är kärnan i 
välfärden, inte bedriva kommersiell verksamhet. Jag vet att det här är en 
mycket efterlängtad förändring, säger näringsminister Maud Olofsson (C).

Lagen väntas träda i kraft vid årsskiftet. 
 
Toni kommentar: 
Då kom den äntligen, den nya lagen som innebär att du som företagare kan agera mot olika 
kommuners bussbolag, turist organisationer, det börja bli trångt nu för alla småpåvar som leker med 
våra skattepengar. En ytterligare fördel är att det blir en enda domstol som skall hantera dylika 
ärenden. Det blir bra, och du behöver inte gå vi branschföreningen BR, förväntar dig inget av ett en 
vd som är nickedocka till Busslink och några till. Dags att börja förbereda sig och hämta hjälp från en 
jurist som kan driva målet. Så kommer avregleringen 2010 med start 2011, horisonten är ljus för alla 
företagare. 
Vilken förening skall driva detta inom turism som snart har ett 30 tal, splittrade och utan styrning? 
 
 



 

 

 

 

 

4) 

 

Swebus tänker polisanmäla det anonyma brev där ledningen 
hotas med stryk.  
http://www.ka.se/index.cfm?c=88760  

Brevet är en protest mot att bussförare tvingas resa i 
tjänsten på sin fritid. Kommunal tar avstånd från hotet och 
vill lösa tvisten om resorna i arbetsdomstolen, men det kan 
ta tid. 

Läs det anonyma brevet till Swebus ledning
http://www.ka.se/files/090821151310330/Swebusbrevet.pdf 
 
I ett öppet anonymt brev avrådes Swebus styrelse att besöka 
Umeå, för då riskerar ledningen att få stryk. 
Brevet protesterar mot gångtiden, då förare utan lön ska ta sig från 
depån omklädd och klar till en buss på stan för att köra. Efter 
avlösning ska sedan föraren utan lön, på tid som räknas som fritid, 
åka tillbaka till depån antingen för att invänta nästa pass eller för 
att byta om och ta bilen hem.  
För de som kör delade turer, då arbetsdagen delas in i flera pass 
med fritid emellan, kan gångtiden bli nära en timme eller mer per 
dag. 
Bussförarna och Kommunal anser att gångtiden är arbetstid som 
ska betalas med lön. Swebus och de andra bussarbetsgivarna säger 
nej.  
 
Istället ökar gångtiden utan ersättning allt mer i ett försök att 
effektivisera verksamheten och spara pengar åt företagen. 
Swebus vd, Jan Bosaeus, menar att gångtiden är nödvändig för att 
Swebus ska klara den stenhårda konkurrensen med andra bolag vid 
upphandlingar om kollektivtrafiken. 
Han kan inte förstå kritiken från förarna mot att de tvingas till 
gångtid på sin fritid. 



– Men jag kan förstå att de upplever arbetsmiljön som sämre om 
de tvingas börja på ett ställe och sluta på ett annat ställe långt 
därifrån. Det skulle jag själv göra. Därför försöker vi så långt det är 
möjligt att planera verksamheten så att avstånden mellan 
arbetspassens början och slut är så nära varandra som möjligt, 
säger Jan Bosaeus. 
Han vill tona ned uppmärksamheten kring det anonyma hotbrevet. 
– Skriver media om detta finns en risk för att brevskrivaren triggas 
att fortsätta. Men vi har fått ett antal absurda och sjuka brev både 
till jobbet och hem till bostaden. Dessa har innehållit hot och 
sexuella kränkande anklagelser eller bilder. Vi tänker polisanmäla 
breven men polisen har tills vidare bett oss avvakta, säger Jan 
Bosaeus. 
 
Det har skickats anonyma brev till fler än Swebus ledning. Den 
tillförordnade chefen för Swebus i Umeå, Peter Eriksson, har fått ett 
brev utan avsändare där han kritiserats för att han lämnade sitt 
fackliga uppdrag som fackordförande för att bli chef. 
– Det måste vara en person som inte mår så bra som skickar 
sådana här brev, säger Peter Eriksson. 
Han tillägger att han inte kan göra något åt gångtiden vare sig som 
chef eller tidigare som fackordförande. 
– Bussarbetsgivarna har bestämt att gångtiden inte ska ersättas. 
Swebus följer det direktivet. Jag kan inte ändra på det här i Umeå. 
Vi får avvakta hur frågan löses i arbetsdomstolen. Men vi har en 
egen modell som jag tror kommer att bli en lösning för hela landet 
så småningom, säger Peter Eriksson. 
 
Umeåmodellen går ut på att de allra flesta med hjälp av skjuts i 
personaltransporter ska vara tillbaka inom 15 minuter, som längst 
får det ta 25 minuter. 
Styrelsen för Kommunals trafiksektion i Västerbotten har fått 
anonyma brev med uppmaningen att avgå i protest mot att de inte 
har lyckats få bort gångtiden på fritiden. 
– Vi tar bestämt avstånd från hotbrev mot Swebus ledning. Det är 
inte vuxet att skriva sådana, säger trafiksektionens ordförande 
Albert Wiklund. 
Han tillägger att han gärna tar en debatt om hur sektionen har 
skött frågan om gångtiden. 
– Men det är omöjligt att svara en person som inte vågar skriva 
under kritiska brev med sitt namn. Jag vet inte ens om personen är 



förare eller medlem i Kommunal. En sak är säker. Brevskrivaren är 
illa informerad i sakfrågan, säger Albert Wiklund. 
Han betonar att det inte är trafiksektionen i Västerbotten utan 
Kommunal centralt som avgör hur tvisten om gångtiden ska drivas. 
 
I våras lämnade förbundet in en stämning mot Busslink i denna 
fråga till arbetsdomstolen. 
– Vi har inte hört något om när frågan kommer upp i domstolen. 
Men vi hoppas att det blir någon gång i höst, säger Kommunals 
ombudsman Susanne Gällhagen. 
Ett domslut lär då komma någon gång nästa år. Innan dess lär det 
inte hända något när det gäller gångtiden ute i bussföretagen. 
– Vi avvaktar och ser vad som händer, säger Jan Bosaeus. 
Tvisten om gångtider har funnits sedan 2003 då Bussbranschavtalet 
infördes, ett gemensamt avtal för alla bussbolag som bedriver 
kollektivtrafik. 
Tidigare fanns i de företagsvisa avtalen restidsersättning. Den 
innehöll en karenstid, tid utan ersättning, på i vanliga fall 6–12 
minuter och i ett fall som längst på 18 minuter. 
 
Kommunal ville avskaffa denna restidsersättning med 
motiveringen att gångtid var att räkna som arbetstid och ska 
betalas med lön. 
Detta gjorde Kommunal trots att förbundet redan då fått signaler 
om att bussföretag planerade att lägga gångtiden utanför 
arbetstiden. 
Så sent som i senaste avtalsrörelsen var frågan om gångtid uppe i 
Kommunals avtalsdelegation. 
Några av de lokala fackliga företrädarna för bussförarna i landet 
ville att förbundet skulle driva frågan att gångtid ska räknas som 
arbetstid. 
Men förbundets beslut blev att inte driva frågan i avtalsrörelsen. 
– Hade vi drivit frågan om gångtiden i avtalsrörelsen hade vi fått 
avsätta löneutrymme för att få den som arbetstid. Men vi är inte 
beredda att avstå lön. Därför driver vi istället denna fråga i 
arbetsdomstolen. Vinner vi där kommer det inte att kosta oss ett 
enda öre, säger Kommunals ombudsman Tord Almlöf. 
 
I våras försökte Busslink och Kommunal att hitta en lösning 
utanför arbetsdomstolen. 
Kommunal var beredd att diskutera en karenstid. Från början på 



sex minuter men i slutet på 12 minuter. 
– Där gick smärtgränsen eftersom de flesta av våra förare har en 
gångtid på upp till 15 minuter. Skulle vi ha gått med på en längre 
karenstid skulle dessa förare bli utan ersättning helt och hållet, 
berättar Bengt Bryungs, ordförande i Stockholms trafiksektion och 
Busslinks klubb. 
Det blev ingen kompromiss mellan Kommunal och Busslink. 
– Några kontakter mellan oss och arbetsgivarna finns inte nu i 
denna fråga. Den kommer av allt att döma avgöras i 
arbetsdomstolen, säger Tord Almlöf.  
  

 
 


