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Interpellation
Till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö

Situationen på Mekka Traffic AB
Vi har de senaste dagarna kunna läsa med allt större fasa om den situation som råder på Bergkvarabuss verkstad.
Förutom grava misstankar om slarv och ofullständiga reparationer som riskerar trafiksäkerheten, har det nu
också kommit artiklar som visar på ett fullständigt orimligt utnyttjande av gästarbetare.
Både de tveksamma reparationerna och utnyttjandet av arbetskraft i allvarligt underläge sker på en arbetsplats
som arbetar under avtal med Skånetrafiken. Frågan som då givetvis uppkommer är vilket ansvar har
Skånetrafiken i detta? Vad har man vetat om och vilka kontrollåtgärder har vidtagits för att de arbetsplatser som
arbetar med Region Skåne entreprenader sköter sina uppdrag och respekterar både arbetsrätt och människors
grundläggande rättigheter till ett värdigt boende?
I sin jakt på lägsta möjliga pris måste Skånetrafiken vara medveten om att det finns en mänsklig kostnad för
detta låga pris. Att bara blunda är inte en framkomlig väg utan här krävs att Skånetrafiken tar sitt ansvar som
upphandlare. Från Vänsterpartiets sida menar vi att det nu är hög tid att Skånetrafiken börjar ställa tydliga krav i
sina upphandlingar både kring kollektivavtal, arbetsmiljö och socialt ansvar. Den lämpligaste formen för detta är
att sätta igång arbetet med vita jobb och på förekommen anledning börja med bussbolagens verkstäder där en
oberoende facklig granskning verkligen behövs.
I det aktuella fallet med Bergkvarabuss och Mekka Traffic AB menar jag att tveksamheterna kring både
trafiksäkerhet och arbetssituation gör att avtalet rimligen skall sägas upp. För samtidigt som moderbolaget enligt
medieuppgifter femfaldigat sin vinst under de senaste åren tvingas bemanningsanställda leva och arbeta under
ovärdiga förhållanden. Det är under all kritik och värdighet.

Mina frågor till Stefan Svalö är därför:
•

Har Skånetrafiken varit medveten om situationen på Bergkvarabuss verkstad?

•

Vilka åtgärder kommer du som nämndens ordförande vidta för att Skånetrafikens entreprenörer skall ge
sina anställda rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö?

•

Vilka åtgärder kommer du som ordförande att ta för att Skånetrafiken skall få ett fungerande
kontrollprogram så att vi i fortsättningen slipper lita till grävande journalistik i frågor som denna?

•

Vilka sanktioner kommer du vidta mot berörda företag?

För Vänsterpartiet, 170316

Sara Svensson

