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Proffice Logistic Solutions AB tecknar kollektivavt al  
med Svenska Transportarbetareförbundet  
  
Den 5 november tilldelades Proffice Logistic Soluti ons AB (PLS) kontraktet att 
bli Swedavias nya leverantör av säkerhetskontrolltj änster på Arlanda flygplats. 
I tilldelningsbeslutet ligger en s.k. avtalsspärr, och först när denna har hävts 
kan parterna teckna avtal. Swedavias tilldelningsbe slut har överklagats och 
Proffice inväntar utfall av den rättsliga processen  i domstol.   
  
PLS arbetar ändå intensivt med förberedande åtgärder för att kunna stå beredd att driva 
verksamheten. Som ett led i detta arbete, och då PLS har tillstånd att bedriva verksamhet 
som bevakningsföretag för säkerhetskontrolltjänster, har inledande förhandlingar nu hållits 
med Svenska Transportarbetareförbundet. För att säkra tryggheten för personal som arbetar 
och kommer att arbeta med säkerhetskontrolltjänster på bland annat Arlanda flygplats, har 
PLS tecknat kollektivavtal för bevakning (riksavtalet).   
  
– Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Swedavia att ansvara för 
säkerhetskontrolltjänsterna på Arlanda flygplats. Vi är naturligtvis angelägna om att värna om 
den personal och kompetens som idag arbetar med säkerhetskontrolltjänsterna på Arlanda 
flygplats, och vi har därför haft konstruktiva samtal med Transportarbetareförbundet, säger 
Per Sunnemark, Divisionschef för Proffice Sverige. Han tillägger: 
 
– I dessa samtal har vi varit tydliga med vår grundläggande inställning om att 
övergångsdirektivet blir tillämpligt utan att föregå de slutliga juridiska analyserna och 
förestående förhandlingar med Svenska Transportarbetareförbundet. 
 
– Företaget har genom sitt handlande så här långt och med de intentioner de uttalar, lugnat 
ett stort antal medlemmar i vårt förbund, säger Jerker Nilsson Svenska 
Transportarbetareförbundets centrala ombudsman inom bevakning. 
 
 
För mer information: 
Per Sunnemark, Divisionschef Proffice Sverige, +46 8 787 17 00, 
Johan Spångberg, Avtalsansvarig Proffice Logistic Solutions AB, +46 8 787 17 00  
 
 
 
 
Proffice Group är en av Nordens största specialister inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Med 
engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Proffice Group 
består av Proffice, Dfind och Antenn och har omkring 10 000 medarbetare. Proffice AB:s aktie är noterad på 
Nasdaq Stockholm, Mid Cap.www.profficegroup.com 
 
 
 
  
 
 
 


