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Under min tid som verkstadsklubbens in-
formationsansvarig har jag skrivit 
många vänsterspalter/ledare utifrån ett 
fackligt-politiskt perspektiv. Ibland kan 
jag roa mig med att gå tillbaka tio år i 
tiden för att få en uppfattning om vilka 
frågor som stod högst på vår agenda vid 
den tidpunkten. Det som blir mest tyd-
ligt vid en närmare anblick är den slå-
ende skillnaden i arbetsmarknadspoliti-
ken, beroende av vilka som styr landet. 

För tio år sedan var det en borgerlig re-
gering som dikterade villkoren och jag 
slår upp en bild där dåvarande statsmi-
nistern, Fredrik Reinfeldt ställdes ansikte 
mot ansikte med en av montörerna som 
var direkt drabbad av regerings tafatthet, 
i den internationella krisen som då slog 
stenhårt mot industrins anställda. 

 
Vi var många, både från fackligt och poli-
tiskt håll som krokade arm och svor, att 
detta får aldrig mer upprepas. Därmed 
lades en grund för det som sedermera 
kallas korttidsarbete med/utan statligt 
stöd, och bygger på det krisavtal som vi 
förhandlade fram för att rädda volvo-
jobben. Men är även ett sätt att utjämna 
konkurrensfördelarna i övriga europeis-
ka industriländer som blev väldigt tydli-
ga under krisperioden och i den stund, 
då produktionen åter startade upp igen. 

Det är även viktigt att skapa system 
som är partsgemensamma och hålla de 
politiska krafterna borta från funda-
mentet som utgör den svenska model-
len. Vi behöver ha tydliga regler och 
avtal som bär under en längre tid och 
kan motstå politiska maktskiften. Nu 
har vi kommit en bit på väg men det po-

litiska läget är mycket osäkert. Många 
frågar sig vad som händer med överens-
kommelsen i januariavtalet, hur kom-
mer övriga partier att ställa sig i budget-
arbetet? I vilka frågor har vi möjlighet 
att samarbeta över blockgränserna i 
framtiden? 

Oavsett vad människor har för upp-
fattning om Stefan Löfven, så kan ingen 
bortse hur han lyckats navigera sig ige-
nom den politiska snårskogen för att 
hitta kompromisser med andra partier 
och leda landet. Nu avgår han som par-
tiordförande och landets högste ledare, 
men vi som kollektiv borde vara enormt 
tacksamma för vad han åstadkommit 
under ett decennium som ledare av 
Sveriges enda arbetarparti. Kanske det 
här även banar vägen för Sveriges för-
sta kvinnliga statsminister? 

 
Allt tar sitt avstamp i vår fackliga gemen-
skap och viljan att förändra både i ar-
betslivet och i samhället. Attackerna på 
arbetsrätten, ifrågasättande av LAS och 
trygghet vid omställning, vår lönebild-
ning, och socialförsäkringar med mera, 
är ett långsiktigt projekt sedan årtionden 
tillbaka. Det bedrivs från högern och har 
sina rötter i Svenskt Näringsliv, tidigare 
Svenska Arbetsgivarföreningen, (SAF). 

Den som säger att facket ska vara 
opolitiskt har svårt att se hela bilden. 
Den som tror att näringslivet inte arbe-
tar på samma sätt från sin kant är inte 
bara otroligt naiv utan rent av förd 
bakom ljuset. 

 
Michael Blohm   
Chefredaktör
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VÄNSTERSPALTEN Helgskift 
efter  
årsskiftet 

 
Efter månader av diskussioner 
med företaget angående det 
stora övertidsuttaget, i syn-
nerhet för TA, TB och TA-Lo-
gistik, har fack och företag 
äntligen enats om att införa 
ett helgskift. 

 
– Detta kommer inte på något 
sätt eliminera övertidsuttaget, 
men förhoppningsvis ska det 
minska behovet av att beordra 
övertid för att nå veckoleveran-
serna, säger klubbordförande 
Glenn Bergström. 

Helgskiftet är planerat att star-
ta i januari 2022. Rekryteringen 
till vissa av kompetenserna är 
redan igång. Behovet är drygt 200 
medarbetare. Rekryteringen till 
dessa tjänster kommer i huvud-
sak att ske inom respektive fa-
brik för att snabbt kunna säkra 
kompetensnivå och därmed leve-
rans och kvalitet. Om du är in-
tresserad av att söka till nya 
helgskiftet ska du prata med din 
chef och lägga in en intressean-
mälan. 

 
Avtalet i korthet 
Arbetstider för helg: 
• Fredag 23:54 – lördag 11:54 
• Söndag 09:54 – söndag 21:54  
Ersättningar: 
• Månadslön motsvarande en 
heltidstjänst  
• Månads OB: 1 977 
kronor/månad 
• VCT-Tillägg: 1 643 
kronor/månad 
• KV-Tillägg: 1 571 kronor/månad 
• Arbetstidsförkortning: 65 minu-
ter i veckan till kompbanken.  
Semester och ledigheter 
• Ledighet vid Storhelger: Nyårs-
helgen, Påskhelg, 1 maj, 6 juni, 
Midsommarhelgen och Julhelgen. 
• Alltid ledigt mellan jul och nyår. 
• Semesterfaktorn är 2.5 vilket 
motsvarar 10 helgskift (5 veckors 
semester)

Håll politiken borta  
från den svenska modellen

Dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (M).
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Kritiskt för Volvo Bil 
utan nya tjänstebilar 

 
 

Läget för Volvo Bil är allvarligt. 
Just nu finns inga beställningar på 
nya Volvobilar då Volvo Cars stop-
pat nybilstilldelningen för an-
ställda i bolaget. Endast externa 
kunder kan beställa. Ett beslut 
som i dagsläget gäller fram till 
årsskiftet. 
   – Om vi inte får fler beställ-
ningar av nya bilar så har vi inte 
jobb för alla, säger gruppordfö-
rande Burim Kasumi, som är djupt 
bekymrad för hur situationen 
kommer att påverka medlemmarna 
på Volvo Bil. 

 
Även om smittspridningen har mins-
kat så är Covid-krisen långt ifrån över. 
Nu drabbas även Volvo Bil som hittills 
varit relativt förskonade. Det blir lite 
som katten på råttan och råttan på 
repet... 

Med anledning av halvledarbristen 
som ställde hela produktionen, fattade 
VCC-ledning ett snabbt beslut om att 
helt strypa leveranserna till tjänste-
bilsflödet och biluthyrningen. 

Det var ett dråpslag mot dotterbola-
get som hanterar alla dessa bilar, 
menar Burim. 

– Det var verkligen som att dra 
undan mattan under fötterna på oss, vi 
förstår inte hur de tänkte, eller om för-
står konsekvenserna av deras beslut? 

 
Ett internt pussel att lägga 
– Men vi kan inte heller sitta och 
vänta på nya order. Just nu fokuserar 
vi på att säkerställa vår egen syssel-
sättning i verkstäderna genom en rad 
olika åtgärder. Allt ifrån att se över alla 
våra arbetsuppgifter externa tjänster 
som vi kan göra själva, och om det är 
några kompetenshöjande insatser som 
vi kan passa på att göra nu när det är 
mindre att göra. 

I vanliga fall är det fullt upp på 
Volvo Bil vid den här tiden. I synner-
het när däckskiftessäsongen drar 
igång. 

– Vi brukar anlita inhyrningsföretag 
för att klara det, men nu får vi lösa det 
själva. Det kommer innebära att några 
behöver byta arbetsuppgifter och även 
arbetstider under en tid framöver. 

Volvo Bil försöker även ta in en stör-
re del av servicearbeten med Polestar 
och Lynk&Co för att få mer jobb till 
verkstan. 

 
Inga permitteringar 
Men om Volvo Bil trots allt skulle 
landa i ett läge där de inte kan erbjuda 
sysselsättning har företag och fack 
gjort en lokal överenskommelse om att 
bli hemförlovad hel, eller del av dag. 

– Vi har inte längre har en möjlighet 
att skriva permitteringsavtal med stat-
ligt stöd som de gjorde i början av kri-
sen. Men detta ska verkligen inte be-
traktas som en förmån eller ledighet 
utan ett rent krisavtal, och vi behöver 
vara både flexibla och snabba att in-
ställa oss om det behövs, förtydligar 
Burim. 

130 medarbetare i TU-verkstan som 
rekonditionerar tjänstebilar för att 
säljas vidare till slutkund, har en buf-
fert som beräknas räcka fram till 
vecka 50, men de som arbetar med nya 
bilar i Torslanda och Tuve påverkas 
redan från vecka 37. Frågan är vad 
som händer sen och hur tänker före-
taget? Många är oroliga och undrar 
vad som händer. Sammanlagt är det 
omkring två tredjedelar av alla Volvo 
Bils medarbetare som blir påverkade 
av detta beslut som ska gälla fram till 
årsskiftet. 

I skrivande stund tänds det en 
strimma av hopp, då vi får nya besked 
om att Volvo Cars nu öppnar upp för 
beställningar av bensin- och dieselbi-
lar, men ännu inte för hybridbilarna. 

– Jag hoppas att företagsledningen ser 
konsekvenserna för vår verksamhet, 
omvärderar sitt beslut och öppnar upp 
tidigare. Men oavsett så blir det en rejäl 
förskjutning då det är långa leveransti-
der från fabrikerna, menar Burim.

Burim Kasumi, gruppordförande Volvo Bil.
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”Du kan Påverka” är en facklig ut-
bildning för unga förtroendevalda 
som arrangeras av ungdomskom-
mittén på Avdelning 36. Utbild-
ningen som är i två steg, handleds 
av Sofia Rodin från Volvo Cars och 
Jim Tellefsdal från Scania. 

 
Det första steget var redan 11-12 maj, 
och då fick deltagarna bland annat 
fördjupa sig i motionsskrivning som är 
det ett sätt för medlemmar och förtro-
endevalda att påverka hur fackförbun-
det ska arbeta eller vilka frågor som 
ska prioriteras. 

Syftet med utbildningen är ju just att 
få förståelse och verktyg för hur man 
kan vara med och påverka. Dels på sin 
arbetsplats, inom den fackliga organi-
sationen, men också i samhället. 

Den 20–21 september var det åter 
dags att samla gänget för att ta det 
andra steget i utbildningen. Två full-
späckade dagar i Stockholm med 
besök i Riksdagen och träffar med 
både IF Metallförbundet och LO. 

Från vår arbetsplats på Volvo Cars 
fanns två deltagare med på kursen, 
Emil Björnholm som är kontakt- & 
skyddsombud bana 1:1 innetak natt-

Unga förtroendevalda 
får verktyg att förändra 

 
 

Unga förtroendevalda från avdelning 36 på plats i Riksdagshuset.

skiftet, och Marcus Elfstadius som är 
kontaktombud på bana 1:5 också på 
natten som berättar om sina erfaren-
heter från utbildningen. 

 

helt nöjd med. Då är det viktigt att veta att 
man faktiskt kan göra något åt saken. Att det 
faktiskt inte är en omöjlighet bara man vet 
hur man går tillväga, vilket kursen på ett bra 
sätt att lärt oss deltagare. 

Vad kommer du ha för nytta av kursen i 
ditt uppdrag? 

– Jag har betydligt bättre koll nu på hur 
man kan gå tillväga för att driva fram föränd-
ringar på ett bra sätt. 

Skulle du rekommendera andra att gå en 
facklig utbildning? 

– Ja, helt klart. Man får lära sig mycket 
som man har nytta av resten av livet. Dess -
utom får man träffa mycket nya människor 
och har väldigt roligt och en god samman-
hållning under kursen. 

Vad är det bästa med att vara förtroende-
vald? 

– Det finns mycket som är bra, dels att få 
företräda sina arbetskollegor i viktiga frågor, 
dels att man får en bra utbildning där man 
lär sig allt ifrån hur man förhandlar på ett 
bra sätt till hur arbetsmiljölagen ser ut. Det 
är otroligt utvecklande och man lär sig väl-
digt mycket under tiden. 

 

Emil Björnholm 
 

Vad var mest givande med kursen? 
– Det mest givande med kursen har varit 

att få en insikt i hur man kan gå tillväga för 
att driva fram förändringar som man tycker 
är viktigt. 

– Det är lätt att tro att man måste vara en 
politiker eller en högt uppsatt person inom 
en organisation för att kunna vara med och 
påverka beslut. Men under kursen fick vi lära 
oss att via motionsskrivning så går det att 
driva fram förändringar som man tycker är 
viktigt. Oavsett om det gäller samhället, ar-
betsplatsen, idrottsföreningen eller din bo-
stadsförening. 

– Sen har det även varit givande att träffa 
andra förtroendevalda ifrån Göteborgsområ-
det för att höra hur det ser ut på deras ar-
betsplatser. 

Varför är det viktigt att lära sig hur man 
kan påverka? 

Det är viktigt eftersom det alltid finns 
saker i samhället, på arbetsplatsen eller i 
vardagen som man känner att man inte är Emil Björnholm.
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Marcus Elfstadius 
 

Vad var mest givande med kursen? 
– Att få lära sig hur man kan påverka 

genom skrivandet av en motion och hur stor 
räckvidd vi som medlemmar faktiskt har. 

– Det var också väldigt intressant att få 
träffa några av våra kollegor som arbetar 
högre upp inom IF Metall och LO och ta del 
av deras tankar och erfarenheter. 

Varför är det viktigt att lära sig hur man 
kan påverka? 

– Utan kunskapen om hur vi kan påverka 
så blir det lätt att vi blir likgiltiga och accep-
terar problem istället för att åtgärda dom. 
Utan handling kan det inte ske någon för-
ändring. 

Vad kommer du ha för nytta av kursen i 
ditt uppdrag? 

– Jag kommer lättare kunna förklara hur 
vår organisation arbetar och vilken roll poli-
tiken har i det arbetet. Det är många som har 
frågor och synpunkter på politikens roll 
inom det fackliga arbetet, nu kan jag förkla-
ra och motivera varför den är viktig. 

Skulle du rekommendera andra att gå en 
facklig utbildning? 

– Ja, definitivt! Det är inte bara lärorikt och 
givande men också väldigt kul, man får träf-
fa massor med trevliga människor. Utbudet 
av kurser är också väldigt brett så det finns 
verkligen något för alla. 

Vad är det bästa med att vara förtroende-
vald? 

– Att få hjälpa mina kollegor och samtidigt 
vara delaktig i arbetet att förbättra vår ar-
betsplats. Jag har alltid haft svårt att se på 
när något är fel utan att agera och genom 
min roll som förtroendevald har jag större 
möjlighet att göra det. 

 

Äntligen kan vi träffas IRL! 
– Pandemitider utmanar vår stu-
dieorganisation och planering på 
många olika sätt och det har varit 
många tvära kast i hur utbildning 
skall bedrivas, om utbildningar 
skall bli av eller huruvida vi be-
hövt stänga ned helt, berättar 
Dan Karlberg som ansvarar för 
fackliga studier. 

 
Omställning till digitala distansut-
bildningar har skyndats 
på och ganska många 
har genomförts. Vi har 
till och med genomfört 
vår mest omfattande 
grundutbildning för 
förtroendevalda VUFF 
och GRUFF på 15 
dagar helt digitalt 
under våren 2021. 
Detta hade inte varit 
möjligt utan med-
lemsutvecklarna och 
de fantastiska delta-
gare som besökt våra 
utbildningar. 

 
Fysiska utbildningar i höst 
– Vi har försiktigt startat upp fysiskt 
och digitalt med IF Metalls utbild-
ningar under september och planen 
är att köra kommande IF Metallut-
bildningar som vi presenterat i stu-

diekatalogen fysiskt från oktober och 
framåt. Kursplatser och datum följer 
katalogerna om inget annat medde-
las. 

Vid eventuella ändringar får sökan-
de och deltagare på aktuell utbild-
ning information om detta i god tid. 
Därför är det extra viktigt att de som 
ansöker till utbildning använder den 
uppdaterade ledighetsansökan som 
numera finns på klubbens hemsida 
under fliken verksamhet/facklig ut-

bildning. 
– Det är viktigt att 

blanketten också fylls i 
med aktuell mejladress 
och telefonnummer så 
vi kan kontakta via 
dessa. 

 
Ökat tryck på ansökningar 
Utbildningskommittén 
har redan märkt av ett 
klart ökat söktryck när vi 
ställer om till mestadels 
fysiska utbildningar igen. 

– Jag tror att många 
medlemmar har saknat 
att träffa arbetskamrater 

fysiskt på kurserna i vanliga kurslo-
kaler, ta en kopp kaffe ihop face to 
face. Kolla på din fackliga anslagstav-
la, botanisera i kurskatalogen och 
välkommen att söka en facklig kurs, 
uppmanar Dan Karlberg.Marcus Elfstadius.

Utbildning för förtroendevalda.
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Koncernfacklig konferens 
 
 När det var dags att summera två 

års verksamhet i vårt koncernfack-
liga samarbete var det med blan-
dade känslor hos deltagarna. Då 
två tunga ledare, Glenn Bergström 
lämnar över ordförandeskapet i 
koncernutskottet och hans följe-
slagare och sekreterare, Marko 
Borg Peltonen lämnar i samband 
med att motortillverkningen i 
Skövde inte ingår i koncernen. 

 

Volvo Cars VD, Håkan Samuels-
son, fick inleda första konfe-
rensdagen med ett anförande 

där han dels blickade tillbaka på vår 
resa sedan krisen 2009, med en ny ki-
nesisk privat ägare och allt vad det in-
neburit. Samt hur han ser på framti-
den och visionen för de kommande tio 
åren. 

Vi ska ställa om fordonstillverkning-
en helt till batteridrivna bilar, och det 
ska vi göra i samarbete med Northvolt 
inom Europa. Vi ska också utveckla 
våra egna system med centraldatorer 
för att göra oss mindre beroende av 
externa leverantörer, med långa ledti-
der i förändringsarbetet. En annan in-
tressant del är synen på transportbe-
hovet i framtiden, inte minst i storstä-
derna. M och Care by Volvo är bola-
gets svar på att göra enklare för Volvo-
kunderna. 

Håkan ser även ett bekymmer med 
att det i stort sett är omöjligt att veta 
vad en Volvo kostar idag, då kunderna 
lockas med olika kampanjer och ra-
batter från olika återförsäljare. Han 
eftersträvar en helt ny försäljnings-
struktur med återförsäljare och möj-
ligheterna att beställa bil via nätet och 
känna sig trygg med att man inte blir 

blåst helt enkelt. Ett modellutbud, med 
fasta priser och lättare att beställa en 
bil eller leasa via en app eller på nätet 
där allt ingår. 

 
Trygg omställning 
IF Metalls förbundsordförande, Marie 
Nilsson, pratade också om framtida 
omställningar men ur ett medlemsper-
spektiv och vad vi har för utmaningar 
som fackförbund både utifrån den 
tekniska utvecklingen och digitalise-
ringen med allt det innebär, men även 
ur ett hållbarhets- och trygghetsper-
spektiv. Med en bas i kompetensut-
veckling och en mer flexibel omställ-
ningsmöjlighet som ger medlemmar 
incitament för att ta det stora klivet 
och utveckla sig i branscher där vi ser 
behov framöver. 

Det är svårt att inte nämna LAS och 
det nya huvudavtalet som nu är ute på 

Marie Nilsson, förbundsordförande.Volvo Cars VD Håkan Samuelsson.

Glenn Bergström och Marko Borg Peltonen lämnar koncernutskottet.
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 i förändringens tecken 
remiss och snart ska presenteras för 
avtalsrådet för beslut om vi som för-
bund ska ställa oss bakom detta. Men 
vi tycker även att LO behöver komma 
in på spelplanen. Vi inte ska bli helt 
beroende av tjänstemannaorganisatio-
nen PTK som bärare av detta huvud-
avtal. Men för att det ska kunna bli 
aktuellt behöver vi bland annat få ord-
ning på våra omställningsförsäkringar 
som vi har via TSL. 

 
Ny ledning i koncernarbetet 
Glenn Bergström, som lett koncernar-
betet sedan 20 år tillbaka lämnar nu 
posten som koncernordförande för att 
snart gå i pension och ersätts därmed 
av Adrian Avdullahu. Marko Peltonen, 
som både är ordförande för Skövde-
klubben och varit koncernfackets se-
kreterare sedan KU bildades 1999 
efter att Ford köpte Volvo Personvag-

nar, lämnar också sin post och lämnar 
över uppdraget till Michael Blohm. 

 
Tack och hej Aurobay! 
Trots pandemier och kriser runt om i 
världen finns det ändå hopp inför 
framtiden, menar Marko som kän-
ner en stor tacksamhet för det 
viktiga koncernsamarbetet. 
Inte minst för Powertrain i 
Skövde, som numera bär 
namnet Aurobay. När det nya 
företaget lämnar Volvofamil-
jen, så är det med betydligt 
bättre förutsättningar, än för 
några år sedan. 

– Det år tufft att se ett stort rött 
kryss över sin fabrik, när bolaget 
plötsligt beslutar lägga ner en verk-
samhet. Ensam är inte stark, det är vi 
ett levande bevis för, säger Marko och 
tackar för det arbete som koncernut-

skottet med Glenn i ledningen lagt för 
att rädda jobben i Skövde. 

 
Det finns bara en Glenn i Göteborg 
Adrian tillsammans med ett flertal in-
bjudna gäster från både förbundsled-

ningen och tidigare kollegor i 
Volvo Verkstadsklubb var på 

plats för att tacka av Glenn 
Bergström i sin roll som 
KU-ordförande. Det var 
en känslosam stund med 
en klump i halsen blandat 

med många skratt som det 
berättades roliga anekdoter 

och tillbakablickar från ett 
långt arbetsliv med fackligt engage-
mang. Även om många säger att alla 
heter Glenn så finns det bara en 
Glenn i våra ögon. 

Nu väntar nya utmaningar med en 
ny koncernfacklig ledning.

VOLVO C A R S VERIG
E

IF
 M

ETALLS KONCERNFACK 

Adrian tar över efter Glenn.

Björn Olsson, Marko Borg Peltonen, Glenn Bergström, Björn Lugn och Adrian Avdullahu.

Glenn Bergström ... ... uppvaktades.



Dela med dig  
av ditt bästa 
sommarminne 
 
■ Med anledning av att det var för få 
deltagare har vi beslutat förlänga tiden 
fram till 15 november för att delta i årets 
fototävling – Bästa sommarminnet 
2021.  

För att kunna delta behöver du vara 
medlem i IF Metall och Volvo Car Verk-
stadsklubb. Ange namn och person-
nummer. Bilden ska vara av god kvalitet 
och bra upplösning, det vill säga en fil -
storlek överstigande 1 MB. Motivera 
gärna kortfattat vad bilden föreställer 
och varför du tycker att detta är ett här-
ligt sommarminne. Ditt bidrag skickas 
till: michael.blohm@volvocars.com 

Redaktionen utser 10 vinnare som  
redovisas i kommande nummer av För-
delaren. 

Volvo Car Verkstadsklubb, Personalvägen 23,  
418 78 Göteborg.  
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Arbetsgivaren är ansvarig för ar-
betsmiljön på arbetsplatsen. Inom 
Volvo Cars strävar vi mot att vara 
en säker arbetsplats. Logistik- 
organisationen är en viktig del i 
detta med tanke på att en truck 
eller annat lastningsfordon som 
hanteras felaktigt kan få allvarliga 
följder och utgör en stor säker-
hetsrisk. 

 
Volvo Car Verkstadsklubb är överens 
med företaget om att vi ska ha en 
säker arbetsplats där man inte ska 
skada sig eller andra och vill därför 
påminna alla som kör truck att det är 
ett stort ansvar och att framföra ert 
fordon på ett säkert sätt genom våra 
fabriker som är fulla av människor. Då 
krävs att alla är utvilade, nyktra och 
drogfria. 

 
Krävs B-körkort 
Företaget ställer höga krav på att 
truckförare framför fordon på ett sä-
kert sätt, och vi har därför ett krav om 
att alla medarbetare inom VCT som 
skall framföra truckfordon skall inne-
ha ett svenskt B-körkort, ha genomgått 
truckutbildning samt frekvent repeti-
tionsutbildning. Utöver det skall med-
arbetare ha blivit tilldelad ett körtill-
stånd. Dessa körtillstånd kan av olika 
anledningar dras in. Denna rutin be-
skriver hanteringen av de medarbetare 
som av olika anledningar får sitt kör-
tillstånd indraget. 

 
När kan körtillståndet dras in? 
Grunden till att förlora sitt körtillstånd 
för att få framföra truckfordon inom 
VCT kan i huvudsak bestå av tre orsa-
ker och vilka konsekvenserna blir 
framgår av nedan: 

 
Vid förlorat B-körkort 
Det är Transportstyrelsen/Polisen som 
avgör tidsperioden för indraget kör-
kort beroende på förseelsens allvarlig-
hetsgrad. Detta sätter då tidsgränsen 
för indraget körtillstånd.  
■ Vid hastighets- eller annan trafik-
förseelse skall körtillstånd för truck på 

nytt beviljas när körkort återfås då ba-
serat på att tiden för indraget körkort 
uppgår till max 6 månader.  
■ I de fall där körkortet är indraget 
mer än 6 månader dras körtillståndet 
in. 
■ När körkort dras in på grund av al-
kohol- eller drogförseelser dras kör-
tillståndet in. 

 
Vårdslöshet med truckfordon. 
■ Vid enstaka, lindriga förseelser: 
Muntlig varning och information om 
gällande regler. 
■ Vid upprepade förseelser: Indrag-
ning av trucktillstånd i 3 månader.  
■ Vid ytterligare upprepningar efter 
dessa åtgärder: Indragning av körtill-
stånd. 

 
Drog- eller alkoholförseelser 
I de fall där medarbetaren omfattas av 
drog- eller alkoholförseelser som be-
visats sig genom tester på arbetsplat-
sen, vid trafikförseelser av polis eller 
på annat sätt så dras körtillståndet 
omgående in. 

 
Konsekvenser av indraget körtillstånd 
Vid indraget körtillstånd upp till 3 
månader orsakat av vårdslös kör-
ning med truckfordon:  

– Medarbetaren är kvar på logistik 
med alternativ sysselsättning under 
tiden. 
 
Indraget körtillstånd upp till 6 må-
nader orsakat av indraget körkort 
på grund av trafikförseelse:  

– Medarbetaren stannar kvar på lo-
gistik med alternativ sysselsättning. 
 
Vid helt indraget körtillstånd: 

Medarbetaren matchas och överförs 
till lämplig fabrik/avdelning enligt gäl-
lande matchningsregler (behov i orga-
nisationen, LAS-tid, ålder, medicins-
ka/fysiska förutsättningar). Placering-
en är tillsvidare. 

Matchning sker genom VCT match-
ningsforum och man skall i match-
ningen i möjligaste mån beakta med-
arbetarens önskemål/behov av arbets-
tid.

Tydliga rutiner  
för körtillstånd i VCT 


