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Transportföretagen 2015
Transportföretagen är en samarbetsorganisation för bransch- och arbetsgivarförbund inom
transportsektorn. Via de åtta förbunden företräder Transportföretagen samtliga delar av transportnäringen, med undantag för persontrafik på spår. Det gör Transportföretagen till en naturlig
hemvist och en bred samverkansplattform för företag och förbund inom transportsektorn.
Vid årsskiftet 2015/2016 hade Transportföretagen
sammanlagt drygt 10 600 medlemsföretag med cirka
169 000 medarbetare.
Verksamheten, som finansieras av intäkter från de handläggartimmar som förbunden köper, ska vara kostnadseffektiv och karaktäriseras av hög tillgänglighet för förbunden och medlemsföretagen. Kostnaderna täcks av
förbunden i proportion till nyttjandegrad och ägarandel
enligt en modell som bland annat innehåller fördelningsnycklar för gemensam verksamhet.
Förbunden som ingår i Transportföretagen är Biltrafikens
Arbetsgivareförbund, Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Svenska
Flygbranschen, Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet.
Transportföretagens vision: Transportföretagen tar dig till
en bättre framtid.
Transportföretagens verksamhetsidé: Att genom samverkan
i arbetsgivarfrågor och näringspolitik leda utvecklingen mot
bästa förutsättningar för transportnäringen.

Arbetsgivarfrågor
Att teckna kollektivavtal är den grundläggande uppgiften
för Transportföretagens förbund. I vårt dagliga arbete ger
vi stöd till våra medlemsföretag i alla frågor som rör den
arbetsrättsliga relationen till de anställda och vi bidrar med
den hjälp som behövs i en arbetsgivares förhandlingar enligt
lag och kollektivavtal. Transportföretagen lämnar råd inom
hela arbetsrättens område och vi biträder medlemmarna i
domstolsprocesser. Vi är alltid uppdaterade vad gäller de

lagar och avtal som gäller för medlemsföretagen i egenskap
av arbetsgivare.
En av Transportföretagens och dess förbunds viktigaste
uppgifter är att finnas till hands för medlemsföretagen.
Genom våra regionkontor får medlemmar en kontaktperson
som känner såväl branschen som de lokala förhållandena.
Transportföretagen Rådgivning via hemsida och telefon är
också en viktig del av vår service. Under hela 2015 har Rådgivningen under sina 250 öppetdagar tagit emot cirka 6 000
samtal, vilket i snitt innebär 24 ärenden per dag. Därutöver
hanterar Transportföretagens handläggare ytterligare
ca 30 000 samtal varje år som inte går via.

En kompass för arbetsgivarfrågor
Transportföretagens styrelse har antagit en arbetsgivarpolitisk plattform, ”Kompassen”, med värderingar och ståndpunkter i arbetsgivarfrågor som är vitala för medlemsföretagen i deras roll som arbetsgivare inom transportnäringen.
Den arbetsgivarpolitiska plattformen ska vara en utgångspunkt både för ledningen av verksamheten och i förhållningssättet gentemot omvärlden.
De övergripande arbetsgivarpolitiska frågorna som
Transportföretagen vill fokusera på är:
··

Tydliga och enkla avtal

··

Lokala och individuella lösningar som stärker
företagens konkurrensmöjligheter

··

Arbetsfred efter träffat avtal

··

Turordning utifrån kompetens istället för
anställningstid.

Juridik och processer
Transportföretagens avdelning Juridik och
processer arbetar främst med att företräda medlemsföretagen i domstolsprocesser i Arbetsdomstolen och i tingsrätter. 2015 hanterades ett 40-tal
domstolsärenden. Utöver arbetet i domstol bistår
avdelningen förhandlarna internt samt medlemsföretagen med rådgivning. Avdelningen utbildar
också inom arbetsrätt, svarar på remisser inom
arbetsrätt samt deltar i arbetsgrupper inom Svenskt
Näringsliv. Avdelningen administrerade under året
Transportföretagens kursverksamhet som arrangerar ett 40-tal utbildningstillfällen per år.

Utbildning och arbetsmarknad
Transportföretagen arbetar för att tillfredsställa
transportnäringens behov av kompetens och följer
utvecklingen av näringens behov av kompetens
avseende såväl kompetensområden som profiler och antalet individer. En förutsättning för ett
framgångsrikt arbete är en löpande dialog med
beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.
Viktiga samtalspartners är politiker, departementen,
Arbetsförmedlingen, Skolverket, kommunala skolföreträdare samt, inte minst, skolledare och lärare.
En lika viktig förutsättning är dialogen med våra
medlemsföretag som ger oss en bild av företagens
prioriteringar i dessa frågor. Målet är att det vid
varje given tidpunkt ska finnas rätt utbildningar,
tillräckligt med utbildningsplatser och tillräckligt
med kvalificerad arbetskraft till förfogande för våra
branscher att anställa. För att uppnå detta utför
Transportföretagen återkommande kartläggningar
av transportnäringens behov av arbetskraft och
kompetensprofiler.
Under 2015 har Transportföretagen fortsatt lägga
särskild vikt vid arbetet i Skolverkets nationella
programråd där vi fört dialog om innehållet i de
gymnasiala yrkesutbildningarna och framfört transportnäringens behov.
Transportföretagen har vidare haft löpande kontakter med Arbetsförmedlingen för att profilera
transportnäringens krav. Yrkena som finns inom
BA:s och Sveriges Bussföretags områden får idag
en betydande andel av statens totala budget för
arbetsmarknadsutbildningar; ett bevis på vårt starka
engagemang i frågan.
Under året har också arbete med flera viktiga
lobbyingprojekt initierats och utvecklats, såväl i
egen regi som i samverkan med Svenskt Näringsliv.
Exempel på sådana rör permanentandet av
Yrkesvux samt utveckling av Yrkeshögskolan, där
fler utbildningar öppnats mot transportnäringen.

Transportföretagen har också haft omfattande
dialog med framförallt två utbildningspolitiska
utredningar under året. Den ena rör den framtida
inriktningen för gymnasieskolan, den andra rör
relationen mellan högskolebehörighet å ena sidan
och behovet av yrkeskunskaper å andra sidan för de
gymnasiala yrkesutbildningarna.
Transportföretagen har även varit aktiva i dialogen om nyanlända och behovet av integration på
arbetsmarknaden. Inom BA-området har ett s k
Snabbspårsprojekt inletts under året. Vidare har
MAF respektive Sveriges Bussföretag haft en dialog
med fackliga företrädare i syfte att kartlägga om ett
eventuellt ömsesidigt intresse av att starta motsvarande projekt.

Näringspolitik
Transportföretagen fortsatte under 2015 sitt
opinions- och folkbildningsarbete för att synliggöra
och öka insikten om transportnäringen, i syfte att
skapa bättre konkurrensvillkor och ökad förståelse
för näringens stora betydelse för samhället i stort.
En uppdaterad och utbyggd version av Fakta om
Transporter började tas fram. Den innehåller ett
”smörgåsbord” av powerpointbilder som ger
information om transportnäringen i stort och
kompletteras av trycksaker och några korta filmer
i opinionsbildande syfte. Broschyren med utvalda
fakta samt en ”fickversion” kommer att distribueras
till externa målgrupper i samband med arrangemang och vid andra lämpliga tillfällen.
Under året har en rad möten och seminarier
genomförts där Transportföretagen haft arrangörsansvar eller medverkat i syfte att lyfta våra viktigaste
näringspolitiska frågor. Pegasuspriset delades ut
under Almedalsveckan och tillföll rederiet Stena.
Vid Stora TransportDagen medverkade bl a
infrastrukturministern, och seminarier arrangerades under Almedalsveckan. Ett av dessa var ett led
i ett samverkansprojekt med några organisationer
inom turismnäringen avseende besöksnäringens
infrastruktur. Det renderade även en rapport och
slutpunkten för projektet sattes med ett seminarium
i riksdagen under hösten. Under senhösten
inleddes även ett samarbete med Teknikföretagen,
vilket kommer att resultera i en gemensam rapport
om infrastrukturutmaningar för teknik- och
transportföretag i några regioner och ett seminarium i Almedalen sommaren 2016.
På initiativ av bl a Transportföretagen sjösattes
under året två principiellt viktiga projekt inom
ramen för samverkan med Svenskt Näringsliv och
andra MO. Det ena hade fokus på ”transport-

politikens kostnader och näringslivets konkurrenskraft” och resulterade i en rapport med den
titeln. Det andra projektet hade fokus på infrastruktur och är avsett som inspel till regeringens
kommande infrastrukturproposition (hösten
2016).
Transportföretagen har under året fortsatt sitt
arbete med bevakning och påverkan på utvecklingen inom den Europeiska Unionen, som har
stor betydelse för transportnäringen. Genom
aktivt deltagande av Transportföretagens ledamot
i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK, ett organ som bl.a. avger samlade
yttranden över alla förslag inom EU) har påverkansarbetet ytterligare stärkts.

Internt arbete
Arbetet med att stärka ledarskapet och utveckla
personalstrategin, i syfte att skapa större engagemang hos medarbetarna, har fortsatt under året.
Vi har bl a skapat en årscykel för personalaktiviteter, arbetat med individuella mål samt påbörjat
ett arbete med strategisk kompetensförsörjning.
Detta har lett till en effektivare organisation, ökad
samstämmighet i ledarskapsfrågor samt att vi tillsatt en HR funktion som bidragit till ett starkare
stöd till cheferna. Något som också givit tydliga
resultat i den medarbetarundersökning som
genomförts under hösten 2015.
I början av året sjösattes den nya IT-plattformen
i samverkan med Svenskt Näringsliv samt andra
medlemsorganisationer. Tack vare goda förberedelser gick bytet mycket bra och utan nämnvärda
störningar.
Under året bytte Transportgruppen namn till
Transportföretagen och en ny grafisk profil har
lanserats efter förankring i förbunden och i
styrelsen. Bytet har gått bra och har fått positivt
gensvar från många håll. I samband med namnbytet togs också en ny vision fram för Transportföretagen.
Under sommaren outsourcades lönehanteringen i
syfte att göra lönehanteringen mera robust.
Skiftet har fungerat bra.

Transportföretagens styrelse 2015
Björn Alvengrip, Hallands Hamnar AB, ordförande
Thord Sandahl, Sandahlsbolagen, 1:e vice ordförande
Sten Brandt, Bröderna Brandt Personbilar AB,
2:e vice ordförande
Johan Andersson, Nordic Lubricants AB
Lars Andersson, SARF
Lena Arvidsson, DHL Freight Sweden AB
Jan Bosaeus, Nobina Sverige AB
Christer Bruzelius, Destination Gotland AB
Tomas Byberg, Byberg & Nordins Busstrafik AB
Anders Ehrling, Braathens Aviation
Carina Malmgren Heander, Scandinavian
Airlines System
Peter Hesslin, DHL Freight (Sweden) AB
Jan Ivansson, ANA Trollhättan AB
Peter Jeppsson, vd Transportföretagen
(avgick från styrelsen under året)
Håkan Nilsson, Bring Cargo East AB
Johan Röstin, Copenhagen Malmö Port AB
Hilde Wahl, ST1 Sverige AB
Mårten Widlund, Sita Sverige

Transportföretagens representation i
Svenskt Näringslivs styrelse 2015
Ordinarie ledamöter
Björn Alvengrip, Hallands Hamnar AB, även
representant i Svenskt Näringslivs Arbetsutskott
Sten Brandt, Bröderna Brandt Personbilar AB
Carina Malmgren Heander, Scandinavian
Airlines System
Jan Ivansson, ANA Trollhättan AB
Thord Sandahl, Sandahlsbolagen

Suppleanter
Jan Bosaeus, Nobina Sverige AB
Christer Bruzelius, Destination Gotland AB
Mårten Widlund, Sita Sverige

Transportföretagens representation i
Svenskt Näringlivs SME-kommitté 2015
Elisabet Angelin, Tomas Buss
Lars Jansson, Wasa Express AB, Stockholm
Sven-Olof Gudmundsson, Sannarps Bensin
& Butik AB

Balans- och resultaträkning
Balansräkning (Kkr)		

TGS

TF

		2014

2015

TILLGÅNGAR				
Materiella tillgångar
Inventarier, verktyg och installationer		 6 297
5 312
			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepapppersinnehav
10
10

Resultaträkning (Kkr)		 TGS
		2014

TF
2015

Nettoomsättning			
Nettoomsättning		 104 441 111 697
Övriga rörelseintäkter
1 667
1 832

Summa intäkter		 106 108 113 529
			
Rörelsens kostnader			
Summa anläggningstillgångar		 6 307
5 322
Råvaror och förnödenheter		
-500
-489
			
Externa kostnader		 -70 274
-77 871
Omsättningstillgångar			
Personalkostnader		 -78 256
-78 867
			
Avskrivningar av materiella
Varulager m m			
anläggningtillgångar		 -1 749
-1 782
Råvaror och förnödenheter		
568
300
Övriga rörelsekostnader
45 925
43 642
			
			
Kortfristiga fordringar			
Summa rörelsens kostnader		-104 854 -115 367
Kundfordringar		
609
1 330
			
Aktuella skattefordringar		
486
1 915
Rörelseresultat		 1 254
-1 838
Övriga fordringar		 26 300 27 972
			
Övrig kortfristig fordran		
569
572
Resultat från finansiella poster			
Förutbetalda kostnader
3 564
2 920		
Övriga ränteintäkter		
7
2
		 32 096 35 009
Räntekostnader
-928
-14
			
Kassa och Bank
10 783 15 211
Summa resultat från finansiella poster -921
-12
Summa omsättningstillgångar		 42 879 50 220
			
			
Resultat efter finansiella poster		
333
-1 850
Summa tillgångar 		 49 186 55 542
			
			
Resultat före skatt
333
-1 850
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
			
Bundet eget kapital			
Skatt på årets resultat
-307
175
Aktiekapital		500
500
			
Reservfond		100
100
Årets resultat 		
26
-1 675
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		 26 509 26 535
Årets resultat
26 -1 675
Summa eget kapital		 27 135 25 460
			
Obeskattade reserver		 3 455
3 455
			
Transportföretagen
Avsättningar 			
Box 5384
Avsättning för pensioer		 2 211
1 990
102 49 Stockholm
			
Besöksadress Storgatan 19
Tel 08 762 71 00
Kortfristiga skulder			
info@transportforetagen.se
Leverantörsskulder		 5 571
7 418
transportforetagen.se
Övriga skulder		 5 177
5 909
Upplupna kostnader
5 637 11 310
16 385 24 637
Biltrafikens Arbetsgivareförbund
SUMMA EGET KAPITAL		
Motorbranschens Arbetsgivareförbund
Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
OCH SKULDER		 49 186 55 542
Sjöfartens Arbetsgivareförbund
					
Svenska Flygbranschen
Poster inom linjen 					
Sveriges Bussföretag
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Inga
Inga
Sveriges Hamnar
Ansvarsförbindelser Inga
Inga
20
20
Transportindustriförbundet
Pensionsförpliktelse för direktpension
		

