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INSÄNDARE & DEBATT
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna. Insändare får undertecknas med signatur men tidningen ska alltid ha skribentens namn och telefonnummer. 
Inläggen skickas till: Skärgården * Hammarby Fabriksväg 43, 5 tr * 120 30 Stockholm eller redaktionen@skargarden.se.

Tio poäng: Vart är vi på väg?
Sedan premiären 1987 har
”På spåret” genomgått få för-
ändringar. Den otvivelaktigt
största skedde 2009 när Ingvar
Oldsberg och Björn Hellberg
tackade för sig. Trots att Kri-
stian Luuk och Fredrik Lind-
ström är starka tv-personlig-
heter har de förstått att ”På
spåret” är större än vad de
själva någonsin kommer bli.
Genom att varsamt fortsätta
på den inslagna vägen har de

respekterat programidén men
framför allt tittarna, till skill-
nad från när SVT lät ersätta
Jörgen Lantz i ”Björnes magasin”.
Björne såg måhända fortfa-
rande ut som vanligt, men
han var Lantz karaktär både
röst- och uttrycksmässigt. In-
sidan och själen var borta.��Mer-
parten av Waxholmsbolagets
fartyg bemannas nu av TRSM
Group 1 och det som bara varit
plattityder och siffror i ett an-
bud har blivit allvar och verk-

lighet. Nu är det upp till
bevis. Och bevisligen är de
här för att förändra, till skillnad
från Luuk och Lindström.
Tidigare har fartygets cafébi-
träde lagat mat till besättning-
en, men nu hänvisas alla till
att äta cafeterians färdigmat.
Bor och jobbar man ombord
cirka 140 dagar om året säger
det sig självt att det inte är
acceptabelt.
Det är heller inte okej att

TRSM Group 1 helt plötsligt

vägrar att utfärda den bank-
garanti som ska skydda be-
sättningarnas innestående se-
mester- och komptidssaldon,
något de lovat facken och som
förmodligen fick politikerna
att rösta för interimsavtalet i
februari. Att de skulle ta till-
vara på ombordpersonalens
otroliga kunskapsbank mena-
de TRSM Group 1 var en bi-
dragande orsak till att de
blev den billigaste anbudsgi-
varen. Skepparna som i skri-

vande stund strejkar riskerar
att få sina löner sänkta med
cirka tio procent. Frågan är
om folk är villiga att hjälpa
dem efter allt strul. Det har
alltid funnits en fantastisk
lojalitet till verksamheten, men
den testas nu kraftigt av politi-
kerna och Trafikförvaltning-
en. På grund av den nuvarande
röran överväger många som
jobbat hela livet på båtarna
att sluta.
Två poäng: Vart är vi på

väg? Klockan är 16.45 och
Storskär ångar iväg precis
som vanligt, men det sker
utan glänsande mässing eller
stolt besättning. Insidan och
själen är borta. Efter något år
med Pontus Gustafsson inuti
nalledräkten lade SVT ned
”Björnes magasin”. Vill ytterst
ansvarige, trafiklandstings-
rådet Kristoffer Tamsons,
vara den som dödade Björne?��

SKYLL INTE PÅ HUGO

Under den allmänna motions-
tiden 2014/15 lämnades ett antal
motioner om reformerandet
av den s.k. sjöfyllerilagen till
riksdagen av flera moderata
riksdagsledamöter samt av
centerpartisten Johan Hedin.
Riksdagen uppmanades att
ställa sig bakom det som anförs
i motionerna om att justera
bestämmelserna i sjölagen om
högsta tillåtna alkoholmängd
i blodet vid framförande av
fritidsbåt så att den harmo-
niseras med lagstiftningen i
närliggande länder.
För några månader sedan

dristade jag mig att maila till
ledamöterna i Riksdagens Civil-

utskott om saken och ställde
fem frågor:
1. Röstade du Ja eller Nej

till motionerna om att refor-
mera sjöfyllerilagen?
2. Äger du en fritidsbåt?

Om Ja   är den minst 10 meter
lång eller kan den framföras
i en hastighet över 15 knop?
3. Har du varit på sjön i

en fritidsbåt under 2015?
4. Är du nykterist?
5. Bor du i närheten av våra

kuster eller nära någon av
våra större sjöar där fritidsbåtar
kan framföras?
Efter en månad utan svar

påminde jag ledamöterna
om frågorna och fick därefter

svar av Civilutskottets ordf Ca-
roline Szyber (KD) och Robert
Hannah (L).

CAROLINA SZYBER mailade
utskottets eniga betänkande
som lyder:
”Riksdagen avslår motions-

yrkanden med förslag om en
utvärdering av det utvidgade
straffansvaret för sjöfylleri
som infördes 2010. Utskottet
förutsätter att regeringen noga
följer frågan”. Något svar på
frågorna bemödade hon sig
inte att ge.
Av Robert Hannah fick jag

svar på mina frågor enligt
följande:

Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Ja.
Samt kommentaren; Sjö-

fylleri är inte på något sätt en
prioriterad fråga i utskottet.  
Av övriga ledamöter var

det knäpptyst. Antagligen
tyckte de som Robert Hannah
om prioriteringsordningen och
att de därmed inte ens ansåg
sig behöva svara. Min slutsats
är att svaren troligen skulle
vara av liknande karaktär och
därmed belysa ledamöternas
totala brist på erfarenhet av
båtlivet på sjön. Då undrar

man varför de över-huvudta-
get ska få behandla frågan!
Vad som också är synner-

ligen anmärkningsvärt är att
utskottets moderata och
centerpartistiska företrädare
desavouerar sina egna riks-
dagskollegors motioner! Tror
knappast att de går och tar en
drink tillsammans efter det.

Den som vill veta vilka
landkrabbor som sitter i Civil-
utskottet och motarbetar det
sunda förnuftet i frågan om
alkoholgränser på sjön hittar
dem via denna länk: http://-
www.riksdagen.se/sv/Ut-
skottEUnamnd/Civilutskot-
tet/Ledamoter/

Tyvärr har att vi se fram
emot ännu en torrlagd som-
mar på sjön när vi har riks-
dagsledamöter som på ett så
flagrant sätt nonchalerar se-
riösa motioner. Tror knappast
att de har lagt pannorna i
särskilt djupa veck under be-
handlingen om man ska tro
Robert Hannahs prioriterings-
ordning.
Tråkigt nog är alla ledamö-

ter lika goda kålsupare   fast
de fyra moderata och den enda
centerpartisten sticker ut lite
extra som röstar mot sina
kollegor!

BENGT ERLANDSON

Riksdagsmotioner om Sjöfyllerilagen
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Faran med att ändra på ett vinnande koncept


