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Varsel om stridsåtgärder enligt 45 § MBL 

Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet har under hösten 2018 förhandlat om 
kollektivavtal. Sveriges Hamnar erbjöd Hamnarbetarförbundet branschens befintliga kollektivavtal, 
Hamn- och Stuveriavtalet. Detta avvisades dock av Hamnarbetarförbundet eftersom de inte accepterar ett 
kollektivavtal som i förhållande till gällande kollektivavtal är ett andrahandsavtal. Av det skälet avbröt 
Hamnarbetarförbundet förhandlingarna och varslade om stridsåtgärder i form av strejker och blockader 
mot Sveriges Hamnar och dess medlemmar. Den 22 januari och den 16 februari 2019 föreslog statliga 
oberoende medlare två olika kollektivavtal för att lösa konflikten, Sveriges Hamnar accepterade båda 
buden medan Hamnarbetarförbundet avvisade dessa. 

Sedan den 14 januari har Sveriges Hamnar mottagit 121 olika varsel om stridsåtgärder från 
Hamnarbetarförbundet som även meddelat att ytterligare stridsåtgärder kommer varslas om framöver. 

Med anledning av ovanstående varslar Sveriges Hamnar härmed om följande stridsåtgärder. 
Stridsåtgärderna riktas mot Svenska Hamnarbetarförbundet och ska tillämpas i förhållande till samtliga 
medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar vid alla medlemsföretag i Sveriges 
Hamnar: 

Fridagslockout, 

Lockout under samtliga fridagar. Med fridag avses kalenderdygn som inte är schemalagt för arbete.  

Åtgärden ska enbart tillämpas mot medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar 
och inte mot andra arbetstagare. 

Nyanställningsblockad behovsanställda, 

Blockad mot nyanställning enligt Hamn- och Stuveriavtalet § 3 mom 4 (”blixt”/”extring”) utanför den 
ordinarie arbetstid och under de fridagar som är gällande för månadsavlönade arbetstagare.  

Åtgärden ska enbart tillämpas mot medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar 
och inte mot andra arbetstagare. 

Övertidsblockad, 

Blockad av allt övertidsarbete för medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar. 
Dessa arbetstagare ska alltså inte beordras till övertidsarbete eller på annat sätt beredas möjlighet att 
arbeta mot övertidsbetalning.  

Åtgärden gäller inte mot andra arbetstagare än de nu angivna. 
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Inhyrningsblockad, 

Blockad mot inhyrning av arbetstagare utanför den ordinarie arbetstid och under de fridagar som är 
gällande för månadsavlönade arbetstagare.  

Åtgärden ska enbart tillämpas i förhållande till medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess 
avdelningar och inte gälla andra arbetstagare. 

 

Åtgärderna riktas som framgått mot Svenska Hamnarbetarförbundet och tillämpas vid alla 
medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Stridsåtgärderna träder i kraft den 6 mars kl. 00.00 och gäller intill 
utgången av den 31 juli. 2019. 

Syftet med åtgärderna är att förmå Svenska Hamnarbetarförbundet att acceptera de regler som gäller på 
svensk arbetsmarknad och att förbundet därför upphör med sina stridsåtgärder mot Sveriges Hamnar och 
våra medlemsföretag. 

 

Sveriges Hamnar 

 
 

Joakim Ärlund 


