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FOTO: JOAKIM ROOS"Det här är en fråga på liv och död för oss", säger Jörgen Andersson, klubbordförande på

Dagab i Göteborg, om bemanningssituationen.

Konfllkt på lager
Handels awisar klubbarnas krav - kallar till konferens om bemanningsföretagen

Handelsanställdas förbund
kommer att kalla till en konfe-
rens i höst om problemen med
bemanningsföretag på lagren.
Men de flesta av lagerklub-
barnas övriga krav awisas av
förbundsstyrelsen.

I somras bubblade missnöjet över
på en lång rad lagerarbetsplatser.
De anställda var inte nöjda med
Handels hantering avbemannings-
frågan i avtalsrörelsen. Klubbarna
skrev dtt protestbrev och ställde en
rad krav.

Nu harHandels förbundsstyrelse
svarat, på fy.a tättskrirma sidor.

-Vi vill inte förbjuda beman-
ningsföretag och vi tänker inte
riva upp ar,talet. Men vi delar upp-
fattningen att mer måste göras för
att komma åt avarterna i beman-
ningsbranschen, säger Tommy

Tillgren, förbundets andre vice
ordförande.

Inhyrd personal var ursprungli-
gen ett komplement till företagens
egna anställda. När bemannings-
företagen kommer in på bred
front, så som har skett på många
av landets stora lager, rubbas
balansen, och fackets inflytande
undergrävs.

meru roumv Tillgren anser att det är
en'Jättestor framgång" att arbets-
givarna i Svensk Handel har accep-
terat att inhyrd personal verkligen
skavara ettkomplement, och att de
är med på att hantera frågan i en
särskild arbetsgrupp.

-Vi måste jobba tillsammans
med motparten, säger han.

Ingen vet säkert hur många de
inhyrda är på lagerarbetsplatserna.
Coop har en maxgräns vid ro pro-

cent, men hos en del stora gros-
sister kan det finnas betydligt fler
inhyrda än så.

Tommy Tillgren är övertygad
om att bemanningsproblemati-
ken kommer att vara en het potatis
även i nästa avtalsrörelse.

-Det är en tung politisk fråga,
en maktfråga.

Han hoppas på företagen, som
han anser har fått upp ögonen för
problemen.

-De vil1 inte ha några negativa
skriverier.

Men det har blivit vanligt att
kedjorna drar ned på sin perso-
nalavdelning och anställer via ett
bemanningsföretag, enligt Tommy
Tillgren.

IöRGEN aNDERssoN, klubbordfö-
rande på Dagab i Göteborg, väl-
komnar förbundsstyrelsens besked

om en särskild konferens om be-
manningsföretagen.

-Det här är en fråga på liv och
död för oss. Vi förståratt företaget
behöver ett gummiband, men vi
gillar inte den vi-och-dom-känsla
som kan uppstå på arbetsplatser
med många inhyrda.

Jörgen Andersson vill ha en
gräns för hur många som får hyras
in, ochtycker att frågan ärvärd att
strejka för.
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