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Motion 4 – Aktivera samverkan inom TYA 
mellan Unionen och Svenska 
Flygbranschen i syfte att stärka 
förtroendevaldas inflytande på 
arbetsplatsen 
KRISTINA BJÖRK,  STOCKHOLM 

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 
i transportsektorn i Sverige. Enligt TYAs hemsida är Unionen och Svenska 
flygbranschen två av huvudmännen i organisationen.  

Ett engagemang i TYA kräver att vi i Unionen organiserar oss i Sverige för 
flygets frågor genom branschrådet i TYA; detta skulle stärka Unionens påver-
kangrad inom transportområdet flyg. Frågor från Unionens internationella 
arbete inom NTF, ETF, ITF samt standardiseringen får en svensk plattform 
för att driva arbetsmiljöfrågor för kabin och markanställda. Genom riktade 
utbildningar i TYAs regi stärks de förtroendevaldas kompetens vilket på sikt 
ger större inflytande på arbetsplatsen. 

Mot denna bakgrund föreslår jag;  
ATT förbundsrådet bifaller motionen 

ATT ge förbundsstyrelsen i uppdrag att aktiverar samverkan i TYA  

ATT starta upp samverkan i ett branschråd inom TYA för kabin och mar-
kanställda. 

ATT starta upp riktade utbildningar inom TYA för kabin och markanställda. 

Förbundsstyrelsens yttrande FR2018-04 
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom intentionen att stärka förtroendevaldas 
inflytande på arbetsplatsen då det är förbundsstyrelsens uppfattning att sam-
verkan och förtroendevaldas möjlighet till inflytande inom flyget i många fall 
är bristfällig.  

TYA är ett partsgemensamt forum där de stora parterna är LO och Transport-
företagen. Tjänstemännen är inte fullt ut med i det partsgemensamma arbetet 
och finansierar inte heller TYA. TYAs verksamhet styrs av de områden där 
Transportarbetarförbundet har verksamhet vilket skulle kunna innebära en 
möjlighet för Unionen att driva på ett arbete riktat mot markpersonal.  
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Det är oklart om det finns likvärdiga möjligheter för ett branscharbete inom 
TYA som också omfattar kabinpersonalen. Det är dock angeläget att möjlig-
heten utreds eftersom förbundsstyrelsen har fått signaler om att det kan vara 
svårt för förtroendevalda inom flyget att få andra utbildningar än de som ar-
rangeras inom ramen för TYA beviljade. 

Förbundsstyrelsen kommer att utreda hur intentionen i motionen kan tillgo-
doses på bästa sätt.  

Förbundsrådet föreslås besluta 
ATT beakta motionen 

  


