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Svar avseende er framställan lördagen den 16e februari 2019 
 
Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse har idag enhälligt beslutat att tacka 
nej till er senaste medlingsframställan. Framställan är innehållsmässig närmast identisk 
med den tidigare, har hängavtalskaraktär avseende löptiden och inskränker	i	
särskilda	skrivningar	fackliga	rättigheter	som	annars	följer	vid	tecknande	av	
normala	så	kallade	andraavtal	eller	andrahandsavtal	på	svensk	arbetsmarknad. 
Det är enligt vår uppfattning beklagligt att ni, trots påståenden om motsatsen, försöker 
påtvinga oss skrivningar om andraavtalets rättsliga tillämpning som saknar stöd i 
svensk lag och rättspraxis. Vi vill återigen påpeka att det ytterst är Arbetsdomstolens 
sak att avgöra eventuella rättsliga tvister rörande avtals tillämpning på 
arbetsmarknaden. 
 
I syfte att agera konstruktivt har vi sammanställt ett nytt medlingsbud utifrån er 
hemställan, som bifogas detta brev. Vi har inte tillfört några skrivningar alls, utan 
strukit 47 ord i er tvåsidiga överenskommelsetext. Därmed undanröjs oklarheter och 
avsteg från normala fackliga rättigheter som följer vid tecknande av så kallade 
andraavtal. Vårt förslag är ett rent andraavtal med alla de rättsliga konsekvenser som 
därmed följer av svensk lag och rättspraxis. 
 
Avseende er bilaga med Hamn- och Stuveriavtalet har vi inte kunnat se att den på 
något sett innehållsmässigt avviker från vårt eget avtalsförslag som tillsändes Sveriges 
Hamnar hösten 2018 och även överlämnades till er i januari. Vi förstår därför inte 
syftet med att ersätta vårt förslag med en ny bilaga där Svenska 
Transportarbetareförbundet istället är angivet som facklig part i avtalstexten. Det gör 
avtalet mer svåröverskådligt, men eftersom det saknar rättslig betydelse motsätter vi 
oss inte konstruktionen. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
Eskil Rönér 
Förbundsordförande 
 
Bilaga: Förslag till ändringar 
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Parterna träffar denna överenskommelse inkluderande Bilaga, varvid noteras att där det anges 
Svenska Transportarbetareförbundet, eller avdelning eller klubb inom Svenska 
Transportarbetareförbundet, istället avses motsvarande inom Svenska Hamnarbetarförbundet. 
Det innebär att Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet träffar ett eget 
kollektivavtal. 

 
Avtalet har vid var tid samma löptid som det förstahandsavtal som gäller mellan Sveriges 
Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet (Hamn- och Stuveriavtalet). 

 
Avtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet är ett självständigt 
kollektivavtal med de rättsverkningar som ett kollektivavtal har enligt svensk rätt. Det innebär 
att Svenska Hamnarbetarförbundet har de rättigheter och skyldigheter som följer av lag för 
part som är bunden av kollektivavtal. Svenska Hamnarbetarförbundet får med stöd av 
kollektivavtalet insyn och inflytande. Därmed får förbundet möjlighet att påverka inför 
viktigare förändringar i enlighet med Medbestämmandelagen. Förtroendemannalagen ger 
facklig organisation med kollektivavtal rätt att utse förtroendemän med rätt att utbilda sig för 
uppdraget och ägna sig åt fackligt arbete på betald arbetstid. Kollektivavtalet ger Svenska 
Hamnarbetarförbundet genom Arbetsmiljölagen inflytande och rätt att utse skyddsombud. 

 
Svenska Hamnarbetarförbundet får genom detta kollektivavtal rätt till förhandling om 
tillämpningen av avtalet i enlighet med avtalets förhandlingsordning och därvid rätt att 
företräda sina medlemmar i såväl lokal som central tvisteförhandling samt att väcka talan i 
Arbetsdomstolen. 

 
Parterna är medvetna om den tvingande principen om s.k. första- respektive andrahandsavtal 
och att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet är 
det förstahandsavtal som gäller inom tillämpningsområdet och att kollektivavtalet mellan 
Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet, enligt denna tvingande princip, är 
andrahandsavtal inom samma tillämpningsområde. 

 
Ett andrahandsavtal kan inte tillämpas avseende anställningsvillkor som gäller för samtliga 
anställda arbetare, oavsett om de är bundna av förstahandsavtalet eller inte, i de hamnar som 
omfattas av tillämpningsområdet. 



Kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet påverkar inte 
de rättigheter och skyldigheter som gäller mellan Sveriges Hamnar och Svenska 
Transportarbetareförbundet enligt Hamn- och Stuveriavtalet, t.ex. dessa parters rätt och 
skyldighet att uppträda som såväl central som lokal part i förhandlingar enligt 
förstahandsavtalet. Rätten och skyldigheten att ingå i förhandlingar om lokala avtal 
tillkommer enbart parterna i förstahandsavtalet. Ingen annan än parterna i 
förstahandsavtalet kan således disponera över tolkningen av det avtal dessa parter ingått. 

 
 
Stockholm den 20 februari 2019 

 
 
 
SVERIGES HAMNAR 
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