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SURTE. Åkerinäringen är 
nästa krisbransch.

Dick Sporre, vd på 
Surte Åkeri, är djupt 
oroad över den oseri-
ösa konkurrensen från 
utländska åkare och 
företag.

– Kan jag inte be-
manna mina bilar med 
svenska förare med 
avtalsenliga löner 
lägger jag av, säger han 
bestämt när riksdags-
man Mikael Cederbratt 
(M) hälsar på.

Den fria rörligheten i Europa 
har fört mycket gott med sig, 
men det finns undantag. Den 
svenska åkerinäringen är ett 
av dem. De svenska vägarna 
trafikeras flitigt av utländska 
åkerier som inte behöver föl-
ja de svenska skattereglerna. 

Dessutom finns det också 
svenska åkeriföretag som ut-
nyttjar möjligheten att köra 
med förare anställda i be-
manningsföretag från olika 
delar av världen.

– Det här har medfört en 
enorm prispress i branschen. 
Vi som ger våra utbildade fö-
rare avtalsenliga löner, beta-
lar skatt och sociala avgifter 
har det tufft nu. Jag begriper 
inte varför det ska vara så 
svårt att lagstifta att du mås-
te följa de regler som gäller 
i det land du arbetar. Som 
det är nu blir det konkurrens 
på olika villkor, säger Dick 
Sporre.

Riksdagsman Mikael Ce-
derbratt och Ales kommu-
nalråd, Mikael Berglund 
(M), lyssnade engagerat och 
medgav att frågan diskuteras 
flitigt i Stockholm. Ceder-
bratt betonade samtidigt att 
den fria rörligheten totalt 

sett har medfört mycket po-
sitivt, men att konsekven-
serna för den svenska åkeri-
näringen har blivit större än 
någon kunnat förutse.

– Därför har vi påpekat 
att kontrollfunktionen mås-
te skärpas. Vi föreslår att 
trafikpolisen ska kunna ge 
böter upp till 20 000 kro-
nor direkt vid kontrollen av 
fordonet samt att så kallad 
”klampning” kan användas. 
Det innebär att man låser fast 
hjulen och förhindrar fordo-
net från att köra vidare, säger 
Cederbratt.

Svenska avtal
Att svenska och utländska 
åkerier förhåller sig till olika 
lönevillkor är ett av de störs-
ta problemen. Regelverket 
säger egentligen att de som 
jobbar i Sverige ska följa 
svenska avtal, men det är lätt 
att komma runt särskilt för 
de som anlitar arbetskraft 
från utländska bemannings-
företag.

– Den totala lönekostna-
den för en svensk åkare är 
50 000 kr/månaden inklusive 
sociala avgifter. En utländsk 
förare kan du få för 10 000 
kronor. Det går inte att kon-
kurrera med så skilda förut-
sättningar. Hur ska vi kunna 
rekrytera nya lastbilsförare 
i framtiden, undrar Dick 
Sporre.

Att de utländska trans-
portföretagens närvaro i Sve-
rige fortsätter att öka medför 

också andra problem.
– Idag är det fullt på nästan 

varje rastplats, vilket gör att 
våra killar har svårt att par-
kera för sin lagliga rast och 
vila. På rastplatser och större 
parkeringar står mängder av 
utländska dragbilar i väntan 
på att eventuellt få ett nytt 
uppdrag eller en last tillbaka, 
berättar Dick Sporre.

Många av de problem som 
Sporre upplyste Cederbratt 
om var ny fakta och riks-
dagsmannen såg stundtals 
betänksam ut. Han undra-
de hur en höjd bränsleskatt 
skulle påverka den svenska 
åkerinäringen.

– Det skulle bara göra det 
ännu svårare och förstärka de 
problem vi redan står inför. 

Dessutom skulle det lägga 
krokben på hela industrin. 
Den som delvis har byggt 
upp den svenska välfärden. 
Som vanligt är det bara det 
svenska näringslivet som 
drabbas. De utländska åke-
rierna ser till att lastbilen är 
fulltankad när den kommer 
till Sverige och slipper där-
med de höga dieselpriserna, 
svarar Dick Sporre.

Ställer krav
Den svenska åkerinäringen 
har många regler att följa. 
Transportstyrelsen följer upp 
noga och lastbilarna kan inte 
rulla många meter utan ett 
förarkort i färdskrivaren. All 
fakta om körningarna rap-
porteras till myndigheten.

– I grunden är det bra. 
Det ställer krav på alla, åt-
minstone vi svenska åkare, 
att vara seriösa. Det skulle ha 
kunnat betyda konkurrens på 
lika villkor, men verkligheten 
ser annorlunda ut. Nu försö-
ker vi uppmärksamma hela 
samhället och våra kunder 
om betydelsen att välja rätt 
åkeri. Från Sveriges Åkeri-
företag driver vi kampanjen 
Fair Transport som innebär 
att säkerhet, miljötänk och 
socialt ansvar står i fokus. 
Det är lätt att glömma bort 
dessa bitar när du sätter pri-
set främst.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

SURTE ÅKERI

Grundat: 1974 av Rune 

Sporre.

Ägare: Familjen Rune Sporre 

med barnen Anders, Dick och 

Camilla är lika stora delägare. 

Dick sköter åkeriet, Anders 

hamnen och Camilla fastig-

heterna.

Antal fordon: 22, varav sex 

bulkbilar, fem fjärrbilar med 

släp och skåp.

Verksamhet: Hamn- och 

lagerverksamhet samt trans-

porter av framför allt flytan-

de betong. Nästan samtliga 

transporter sker inrikes.

Tomkörningar: När det gäller 

fjärrtransporter går bilarna 

ofta lastade tillbaka. Endast 

10% är så kallade tomkö-

ringar.

Framtiden: ”Vi har förädlat 

vår affärsidé och erbjuder 

inte enbart transporter, utan 

även lager och hamnverk-

samhet”.

– Svenska åkerinäringen nästa krisbransch

Kräver vassare kontroller

NÖDINGE. För tredje 
året i rad kör kampan-
jen Vita dagar igång.

Kampanjen vänder sig 
till alla över 18 år som 
bor eller har anknytning 
till Ale.

– Vita dagar är ett 
enkelt och smart sätt att 
reflektera över sitt al-
koholbruk, säger Tomas 
Berggren, drogförebyg-
gare i Ale kommun. 

Vita dagar är till för att främ-
ja folkhälsan. Vakna och 
folkhälsorådet står bakom 
initiativet. STC, Team Spor-
tia, Ale Fritid samt Frukt & 
Grönsakshuset finns med 
som partners sedan tidigare.

– I år breddar vi samar-

betet med Hälsoteket och 
Nordic Wellness, säger 
Berggren.

Alla vuxna, boende i kom-
munen eller tjänstgörande i 
densamma, är välkomna att 
delta i den tävling som ut-
lysts. Utmaningen ligger i 
att försöka minska sin alko-
holkonsumtion, att unna sig 
några extra vita dagar.

– Det är inte rimligt och 
tro att alla alebor ska bli nyk-
terister. Det är inte det som 
den här kampanjen går ut 
på. Att avstå alkohol innebär 
trots allt många fördelar. Du 
blir klarare i knoppen, du 
sparar pengar, du är alltid 
körklar och så vidare. Det 
finns många plusfaktorer, sä-
ger Thomas Berggren.

Alla som deltar i utma-

ningen blir naturligtvis vin-
nare. Därutöver är det några 
slumpvist utvalda som kan 
vinna priser från respektive 
samarbetspartner i projektet.

– Man anmäler sig kost-
nadsfritt på Vaknas hemsida 
och förutom att man själv 
vinner mängder av positiva 
effekter genom att dra ner på 
sitt alkoholintag så kan man 
vinna kanonfina priser som 
våra samarbetspartners står 
för.

– Vad sägs om tränings-
kort på STC och Nordic 
Wellness eller rent av en 
personlig tränare? Team 
Sportia, Frukt & Grönsaks-
huset och Hälsoteket bidrar 
alla med presentkort, avslu-
tar Thomas Berggren.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. I torsdags 
kom regionstyrelsens 
ordförande i Västra 
Götaland, Gert-Inge 
Andersson (S), på besök 
till Praktikertjänst i 
Nödinge.

Han ville ta del av 
personalens fundering-
ar kring primärvården 
i allmänhet och deras 
egen arbetssituation i 
synnerhet.
– Jag besöker både privata 

och offentliga vårdcentraler 
för att skapa mig en bild di-
rekt från verkligheten, säger 
Gert-Inge Andersson till lo-
kaltidningen.

Mikael Gronowitz, läkare 
och tillika en av tre delägare 
till Praktikertjänst i Nödinge, 
hälsade delegationen av so-
cialdemokrater välkomna till 
vårdcentralen. Gert-Inge An-
dersson hade sällskap av de 
lokala partikamraterna; Paula 

Örn, Sven Pettersson och 
Carina Lundgren.

Mikael Gronowitz har va-
rit med sedan vårdcentralens 
tillkomst i Nödinge 1986. In-
ledningsvis bedrevs verksam-
heten i landstingets regi.

– Vi har varit med om olika 
varianter av upphandlingar, 
förklarade Mikael och upp-
lyste om att Nödinge vård-
central för närvarande har 6 
620 listade patienter.

– Utöver tre fasta läkar-
tjänster ingår också fyra så 
kallade ST-läkare i vår orga-
nisation. Vi upplever att det 
har blivit lättare att rekrytera 
allmänläkare på senare tid.

Gert-Inge Andersson lyss-
nade intresserat och tog sam-
tidigt tillfället i akt att klargö-
ra sitt eget partis ståndpunkt 
vad det gäller vårdvalet.

– Jag vill noga understryka 
att vi inte kommer att gå in 

en koalition som har för av-
sikt att förändra vårdvalet och 
därmed förutsättningarna för 
våra vårdcentraler. Jag säger 
detta för att skapa trygghet 
hos våra medborgare. Vi står 
fast vid det upplägget vi har 
gjort, sedan får Vänsterpartiet 
säga vad de vill.

På Gert-Inge Anderssons 
fråga om vad som är skillna-
den på att driva en vårdcentral 
i privat kontra offentlig regi 

svarade Mikael Gronowitz.
– Vi har inga mellanhand-

sadministratörer och upp-
lever därför en större frihet 
som privat aktör. Det är mer 
lättarbetat. Inom den offentli-
ga primärvården ska alla häv-
da sin funktion och tycka till. 
Det slipper vi här.

Hur fungerar samarbe-
tet med hemsjukvården?

– Det fungerar bra. Vi tror 
även att patienterna och an-
höriga uppfattar det så.

JONAS ANDERSSON

Surte Åkeri fick besök av riksdagsman Mikael Cederbratt (M) som ville förhöra sig om synen på 
svensk åkerinäring. Branschen är utsatt för en osund konkurrens och kräver att kontrollfunktio-
nen vässas. Vd Dick Sporre hade många reflektioner att skicka med till Stockholm. 
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Vita dagar drar igång

Vita dagar är en kampanj som uppmanar Aleborna att dra ned på sin alkoholkonsumtion. En täv-
ling är utlyst med fina priser i potten. Här ses aktörerna bakom kampanjen. Från vänster Torbjörn 
Svahn, Hälsoteket, Annelie Tidholm, Nordic Wellness, Fredrik Fischer, Team Sportia, Sanna Seve-
rinsson, Nordic Wellness, Christina Wallöe, Ale Fritid, Thomas Berggren, Vakna, Malin Josefsson, 
STC, Ahched Issa, Frukt & Grönsakshuset och Caroline Forssbaeck, folkhälsan.

Regionordföranden hälsade på hos Praktikertjänst


