
 
 
 
 
 
 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 

 

Ska Umeå begära utträde ur Sveriges hamnar?  

Till Umeå kommunfullmäktige 

2019-02-18 

Runt om i Sverige så ställs krav på att arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar upphör med sin 

antifackliga hållning som spär på en onödig arbetsmarknadskonflikt som skadar Sveriges ekonomi. Som 

en av Sveriges kustkommuner har vi genom vårt ägande av Umeå Hamn medlemskap. Vi anser därför 

att Umeå kommun som ägare av Umeå Hamn säger upp sitt medlemskap i Sveriges Hamnar och söker 

sig till en annan arbetsgivarorganisation. 

Den pågående arbetsmarknadskonflikt som pågår i Sveriges hamnar är principiellt viktig. I grunden 

handlar konflikten om Svenska Hamnarbetarförbundets självklara rätt att få teckna kollektivavtal och 

företräda sina medlemmar. Något som arbetsgivarparten hårdnackat motsätter sig. Arbetsgivarens mål 

på sikt tycks istället vara att ensidigt bryta ner Svenska Hamnarbetarförbundet – exempelvis har man 

antagit en policy för att utestänga Hamnarbetarförbundet från fackligt inflytande. 

 

När man granskar konflikten närmare är det tydligt att det är arbetsgivarparten, Sveriges Hamnar, som 

agerar oproportionerligt aggressivt och hårt. I flera hamnar har arbetsgivaren utestängt (lockoutat) 

anställda från arbetsplatsen mångdubbelt fler timmar än vad hamnarbetarna strejkat. När 

Hamnarbetarförbundet genomfört symboliska punktstrejker i två timmar har svaret från Sveriges 

hamnar varit att stänga ute arbetarna hela dagen. Detta är agerande drabbar hela Sveriges ekonomi och 

är ett angrepp på den svenska fackföreningsrörelsen. Den pågående arbetsmarknadskonflikten används 

också som argument till regeringens förslag om att begränsa strejkrätten. Detta skulle inte bara påverka 

parterna i hamnarna utan medföra stora rubbningar i balansen mellan arbetsmarknadens parter, något 

som flera fackförbund varit kritiska till. 

 

Ett stort antal av Sveriges hamnar ägs gemensamt av kommuner via kommunala bolag. Det är dessa 

kommunala bolag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, vilket gör att många 

kommuner blivit en part i denna pågående arbetsmarknadskonflikt. Det är olämpligt att våra kommunala 

bolag ingår i arbetsgivarorganisationer som genom sitt agerande ger sig in i en organisatorisk tvist som 

endast kan lösas mellan de fackliga organisationerna och gör skada på Sveriges ekonomi i processen. 

Umeå kommun bör snarast agera för att Umeå Hamn begär utträde ur Sveriges Hamnar och istället söker 

medlemskap i en lämpligare arbetsgivarorganisation. 
 

Fråga:  

 
- Är du som KS-ordförande samt ordförande i Umeå kommunkoncern beredd att för Umeå Hamns 

räkning begära utträde ur Sveriges hamnar för att istället söka medlemskap i någon annan 

arbetsgivarorganisation?  

 

Lennart Arvidsson 

Vänsterpartiet 

https://www.aftonbladet.se/tagg/5772d78f-42ad-44ac-8015-9a552fc55253

