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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
Styrelsen för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Syd (SÅ Syd) avger härmed 
verksamhetsberättelse med ett urval av verksamheten för 2021. 

PÅVERKAN OCH SYNLIGHET  

MEDIA 
Under 2021 sändes säsong tre och fyra av TV3:s flaggskepp ”Svenska Truckers” Det är 
den största kommunikationssatsningen som Sveriges Åkeriföretag någonsin gjort. Både 
lastbilen och föraryrket har synliggjorts hos allmänheten. Till stor glädje märks detta i 
söktrycket till transportutbildningarna runt om i landet. Fler sökande totalt och en stor 
ökning av kvinnor. 
 
SÅ Syd fick bra uppmärksamhet senvintern 2021 i Sveriges Radio P4 angående bristande 
vinterväghållning. En fråga som alltid berör alla trafikanter.  
 
SÅ Syd har svarat på flera omfattande remisser, bl a regional transportinfrastrukturplan 
2022 – 2033. Vi framhärdar behovet av en utbyggnad av E6 genom Skåne. Det handlar 
om trafiksäkerhet och framkomlighet. 
 
SÅ Syd medverkade i Sydsvenska Dagbladets ”Metrosnack”, en direktsänd debatt om 
omställning av godstransporter från väg till järnväg.  
 
SÅ Syd Facebook sida har drygt 620 följare och nästan lika många som gillar. Det går att 
följa hur många som ser, interagerar och reagerar på våra inlägg där. 

POLITIKERTRÄFFAR 
Regeringens elektrifieringskommission bjöd under våren in SÅ Syd till samtal tillsammans 
med några andra utvalda aktörer. Vi träffade via ett digitalt möte EU parlamentariker 
Johan Andersson, riksdagsledamot Elin Gustafsson med flera för att dialoga om cabotage 
och mobilitetspaket. Vi fick också möjlighet att digitalt möta regionala riksdagsledamöter 
för att berätta om Fair Transport.  

ÖVRIG PÅVERKAN 
Fler universitets- och högskolestudenter än ett normalt å, har tagit kontakt med SÅ Syd 
för att skriva examensarbete om godstransporter. Vår bedömning är att pandemieffekten 
satt ljuset på hur avgörande transporter är för att samhället ska fungera och därmed gett 
studenter ett ökat intresse. 
 
BÄRIGHETSKLASS 4 
SÅ Syd har under större delen av 2021 haft påverkan och möte tillsammans med Malmö 
Stad med syfte att staden vill införa BK4 på delar av sitt vägnät kopplat till näringslivets 
behov. SÅ Syd fick i uppgift att samordna önskemål om vägar upplåtna för BK4. Förslagen 
har inlämnats och beslut av Malmö Stad togs i mars 2022. 
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NÄTVERK 
• Seminarieserie inom följande område: 

o Flytande och gasformiga drivmedels betydelse för fossilfria 
godstransporter med tunga lastbilar. 

o Elektrifiering av tunga lastbilar för godstransporter på väg. 
o Automatisering av tunga lastbilar för godstransporter på väg 

 
• BK4 Seminarier där SÅ Syd arrangerande tillsammans med Region Skåne och SKR 
• Nätverket för Dispenstransporter utvecklas under 2021 Transportstyrelsen Polisen 

och Moblikranföreningen  
• Miljöuppföljning Massahantering  
• Naturvårdsverket om miljörapportering schaktmassor 
• Enhetlig miljörapportering 
• Webbinarium om bygglogistik 
• Last uppföljningssystem 
• Fortsatt implementering BEAst 
• Referensgrupp regeringsuppdrag 

MEDLEMSTRÄFFAR 
Året startade med att SÅ Syd var medarrangör till webbinarium om ökad elektrifiering av 
godstransporter på väg (ScandELivery). I mars arrangerade SÅ Syd ett kunskapshöjande 
webbinarium om snårigheten avseende cabotagetransporter. Vidare arrangerades ett 
välbesökt digitalt seminarium om hur använda det nya SÅ Index. Under året erbjöds 
också en serie webbinarium om lönsamhet; Ekonomisk uppföljning, Aktuellt från SÅ 
Juridik, Arbetsmiljö samt slutligen om Fair Transport. Under 2021 utvecklades 
möjligheten till att genomföra flera seminarier via digitala verktyg såsom Microsoft 
Teams. Det innebär att företagare från hela landet kan delta i intressanta webbinarium. 
Det genomfördes drygt 50 digitala webbinarium som samlade ca 1 800 deltagare. 

AFTER WORK FÖR ÅKERIKOLLEGOR 
SÅ Syd erbjöd en avslappnad After Work på O´Learys i Ystad. After Work i Malmö hade 
en mörk novemberkväll det mer allvarsamma temat; Hur hantera stigande bränslepriser 
– SÅ Index med Ulric Långberg samt bränslemarknaden med Circle K.  

FAIR TRANSPORT 
Under 2021 har Fair Transport tagit det avgörande steget från ett åtagande till att bli en 
hållbarhetscertifiering med tredjepartsgranskning. Under året har det getts flera 
regelbundet återkommande digitala seminarier för att stödja medlemsföretagen i 
arbetet med att ta klivet in i denna certifiering. 

ÅRSMÖTE 
Föreningens årsmöte hölls digitalt lördagen den 17 april via Microsoft Teams. Det blev 
Ulric Långberg, samhällspolitiskt sakkunnig från Sveriges Åkeriföretag som valdes till 
mötesordförande för att leda mötet. Ulric avslutade med att berätta om läget i 
åkerinäringen. 



Sid 

 

 

3 (4)  

UTBILDNING  

YKB och EGET PÅ VÄG 
Dessa utbildningar har getts mestadels digitalt under 2021. Dock har det genomförts 13 
fysiska YKB i SÅ Syd med totalt 265 deltagare. 

NYHETSBREV 
Skickas digitalt varje vecka av Svensk Åkeritidning. Utöver det har det även digitalt 
skickats 16 VD-brev. 

REVISORER 
Förtroendevald revisor har varit Bjarne Olsson, Åhus och Per-Christian Persson, 
Karlshamn. Revisorssuppleanter har varit Johan Cullin, Kristianstad och Anders Olsson, 
Önnestad. Revision av förvaltning och räkenskaper har utöver förtroendevald revisor 
utförts av auktoriserade revisorn Per Hedenus, Tönnerviks Horwath. 

STYRELSENS VERKSAMHET 
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten. Ordförande Stefan 
Espersson har vid minst tre tillfällen representerat Syd vid ordföranderåd.  

ÅRSMÖTESOMBUD 
Årsstämman i september beslutade att Stefan Espersson representerade Sveriges 
Åkeriföretag Syd och röstade vid Sveriges Åkeriföretags digitala årsmöte den 6 maj 2021 

SLUTORD 
När vi i mars 2022 ska summera 2021 går det inte att förbigå de händelser som inlett 
2022. Aldrig förr har väl bränsle- och energipriser genomgått så dramatisk ökning på så 
kort tid. Dieselpriset på pump har tangerat 30 kr litern i mars månad. När 2021 avslutade 
var priset en liter diesel strax under 20 kr. Ökad reduktionsplikt och Rysslands invasion av 
Ukraina är två faktorer som drivit upp bränslepriserna. Västvärldens vilja att frigöra sig 
från rysk olja och naturgas blir gör att priserna stiger väsentligt. 

Efterfrågan på Sveriges Åkeriföretags webbaserade indexverktyg har under årets tre 
första månader har ökat dramatiskt. I slutet av januari gjorde Sveriges Åkeriföretag en 
undersökning av hur medlemsföretagen kunde kompensera sig för ökade bränslepriser. 
Det visade sig att färre än 8 procent av företagen hade full kompensation via index 
alternativt Drivmedelstillägg. Det har varit bråda dagar för de som ska få med 
motsvarande klausuler i sina avtal. Att inte ha bränsleklausuler i sina avtal innebär 
egentligen att åkeriföretaget tar hela världsmarknadens risk avseende tillgång och pris 
på olja och energi. Hisnande tanke. Senaste 15 åren har det varit ganska stabila 
bränslepriser och som företagare har man utan eller enbart en gång om året indexerade 
kostnader klarat sig ganska väl. Tills nu. 

Nu händer så mycket både avseende mera positiv attityd till omställning (även hos flera 
transportköpare) samt insikten hur sårbara vi är med att vara i händerna på icke 
demokratiska länder som innehar bränsleråvarutillgångar, att förutsättningarna som varit 
inte kommer att komma tillbaka. Alla måste ställa om. I sin egen takt vill vi dock tillägga. 
Svensk åkerinäring är en mogen bransch och består mestadels av små familjeföretag. 
Den dramatiska prisökningen på bränsle tär på eventuellt kapital i ladorna som skulle 
gått till investering för omställning.  
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2021 var året då landets åkeriföretagare visade övriga Sverige hur beroende av 
transporter vi är. Omikron till trots kom varor, material och förnödenheter fram till sina 
rätta mottagare. Redan under pandemins inledning 2020 utsågs godstransportnäringen 
till en av de mest samhällsviktigaste verksamheterna. Den uppfattningen och stoltheten 
vill vi förvalta väl i framtiden. 

Med dessa ord vill vi rikta ett stort tack till er, medlemsföretag, som gör vårt 
arbete för branschen möjligt. Vi svarar på remisser, påverkar politiker och 
beslutsfattare. Stärker branschen via Fair Transport. Men inte minst den service, 
rådgivning och vägledning vi kan bidra med. Utan ert stöd hade det inte varit 
möjligt. Tack!  
 
Malmö den 31 mars 2022 
 
 
Stefan Espersson  Roy Hansson  Susanne Mohlin 
Ordförande  Ledamot  Ledamot 
 
Kennet Henriksson Kjell Heij  Berth Svensson 
Vice ordförande Ledamot  Ledamot 
 
Trygve Bengtson Fredrik Nilsson Liane Ask 
Ledamot  Ledamot  Föredragande regionchef 
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