
Medlingsinstitutet 
Swedish National Mediation Office 

Generaldirektörens beslut nr 20/2017 

Datum 
2017-07-14 

Beslutande: generaldirektören Carina Gunnarsson 

Ärende: avslutande av medling 

1(2) 

Dnr 
2016/ 172 

Medlingsinstitutet beslutade den 25 november 2016 på parternas gemensamma 
begäran om medling i arbetstvisten mellan APM Terminals Gothenburg AB och 
Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. Till medlare utsågs Anders Lindström 
och Jan Sjölin. 

Anders Lindström och Jan Sjölin har i sin rapport, som kom in till Medlings
institutet den 7 juli 2017, anfört bl.a. att de nu slutligt tvingats konstatera att det 
saknas förutsättningar för att ena parterna. Mot den bakgrunden och med hänvisning 
till att det för närvarande inte pågår eller har varslats om stridsåtgärder har de 
hemställt om att bJi entledigade från uppdraget. 

Bestämmelser om medling finns i lagen ( 1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet. De medlare som utses av Medlingsinstitutet ska försöka få till stånd en 
överenskommelse mellan parterna. Medlarna är i detta arbete fria att vidta lämpliga 
åtgärder och lägga fram egna förslag till överenskommelse. Medlingsinstitutets 
uppdrag, att verka för en väl fungerande lönebildning, utgör en grundläggande 
riktlinje för medlingsarbetet. 

Medlingsinstitutets bedömning är att medlingsarbetet i den nu aktuella medlingen 
har bedrivits väl i linje med vad som här har redogjorts för. Medlingen har pågått 
under lång tid med omfattande insatser från medlarnas sida. Då medlingsarbetet 
trots detta inte har lett fram till en lösning av tvisten och medlarna ansett att 
förutsättningar saknas för att ena parterna, bedömer Medlingsinstitutet att det inte är 
meningsfullt med fortsatta insatser inom ramen för den nu pågående medlingen. 

Medlingsuppdarget avslutas därför och Anders Lindström och Jan Sjölin entledigas 
från sina uppdrag som medlare. 
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