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Varsel om spegel- och konsekvenslockout 
APM Terminals Gothenburg AB och Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4 (Hamn4an) har under 
åtskilliga tillfällen 2016 och 2017 förhandlat om olika krav som Hamn4an framfört mot bolaget utan 
att nå en lösning. Statliga medlare har vidare presenterat två olika hemställan om lösning på 
konflikten som arbetsgivarna accepterat men Hamn4an avvisat. APM Terminals Gothenburg AB 
omfattas redan av det branschomfattande kollektivavtalet för Hamn- och Stuveriverksamhet träffat 
mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar. 

Under 2016 och 2017 har Hamn4an genomfört omfattande punktstrejker och blockader mot APM 
Terminals Gothenburg AB. Likaså har Hamnarbetarförbundet genomfört sympatiåtgärder i övriga 
hamnar i Sverige. Arbetsgivarna har hittills inte svarat med någon åtgärd mot Hamn4an. 

Den 4 maj 2017 erhöll APM Terminals ett nytt konfliktvarsel från Hamn4an som innebär en övertids-, 
inhyrnings- och nyanställningsblockad med början den 15 maj kl. 16.00 och slut den 30 juni kl. 24.00. 

Konfliktåtgärderna innebär att verksamheten inte kan fungera vardagar mellan kl. 16:00 - 07:00 
under berörda konfliktdagar även om konfliktåtgärderna endast berör vissa arbetstagare. Bolaget 
kan inte sysselsätta resterande arbetstagare med arbete under tidpunkterna för blockaden. 

Med anledning av ovanstående varslar APM Terminals Gothenburg AB härmed om spegel- och 
konsekvenslockout helgfria dagar som infaller måndag till fredag mellan kl. 16:00 - 07:00 på Hamn
och stuveriavtalets avtalsområde omfattande samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet 
i APM Terminals Gothenburg AB:s, 556785-6306, verksamhet i containerhamnen i Göteborg. Syftet 
med åtgärderna är att förmå motparten att upphöra med sina stridsåtgärder. 

Spegel- och konsekvenslockouten medför ingen upptrappning av konflikten eftersom Svenska 
Hamnarbetarförbundet genom sitt varsel redan har stoppat all verksamhet i hamnen under nu 
berörda tidpunkter. 

Spegel- och konsekvenslockouten träder i kraft kl. 16.00 den 19 maj 2017 och avslutas kl. 24.00 den 
30 juni 2017. 

Emottaget den: ........ / ......... 2017 kl .............. . 
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Denna skrivelse har idag tillställts Medlingsinstitutet. 0 ~~ 
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