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och m/s Gripsholm (7 man) inna n personalen var registrerad som till-·
fällig arbetskraft. Fackföreningens brev den 9/12 1971 (Bil. 6).
6.

Krav på skadestånd i anledning av att andra arbetare än hcIDmarbetare
utfört hanmarbete för K.F. Fackföreningens brev den 9/12 1971 (Bil. 7).

§

2.

Upptogs frågorna till behandling i 0vru1 al1given ordning.
1.

Arbetaryarten häi1.visade till vad som anförts i fackföreningens brev
den 7 januari.
Det alltecknades att arbetstidsrapporten så snart ärendet inrapporterasts till kontoret ko:npletterats med de felallde 3 tilmnarna och att lön
därefter utbetalats för desamma .
Arbetsgi varyarten ar1förde, att tillräckliga skäl enligt dess mening
icke förelegat f ör arbetarna att avbryta arbetet. Då man trots detta
lagt av arbetet , hade arbetarna enligt. arbetsgivars idan begått ett fel.
Detta var den ursprungliga tvisten . Såtillvida hade emellertid även arbetsledningen sedermera gjort fel att man i stället för att taga upp frågan som en tvist dragit av 3 tinunar på tidrapporten. Detta hade emellertid senare tillrättalagt s. Den ursprungliga tvisten kvarstod dock.
Arbetarparten vidhöll, att det inte varit möjligt att arbeta på grund
av regnet och vidhöll även sitt skadeståndsyrkande.
Efter enskilda överläggningar konstaterade herr Ordföranden att frågan ej stått att lösa samt att arbetarparten avsåg att föra densamma
vidare inför huvudorganisationerna.

2.

Arbetaroarten hänvisade till vad sc:m anförts i fackföreningens brev
den 3 j anuari .
Arbetsgivaryarten hänvisade till kontorets svar till fackföreningen
den 4 januari (Bil. 3) samt tillade, att det hela tiden ingått i ariställningsvillkoren att aJlStällningen gällde till 67 år men ej längre.
Det anteclmades som ostridigt att parterna sedan ·gammalt var ense om
att pensionsåldeIT. för hamn.arbetare var 67 år och att någon ny instäl l-
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ning innebärande att arbetare skulle arbeta i haJlUlen efter 67 år ej
förelåg från fackföreningens sida.
Då enighet ej kt.mde uppnås i frågan hänsköts densarrnna till huvudorganisationerna.
3.

Det antecknades, att frågan på uppdrag av parte1nas förhandlingsdelegationer behlli1dlats av driftsutskottet, och att utskottet den 8/12
1971 enats om ett förslag till lösning av frågan (Bil. 4).
Det antecknades vidare, att fackföreningen senare meddelat, att
föreningen ej kt.mde godkänna utskottets förslag samt att kontoret
efter Lmderhandsöverläggningar med föreningen översänt ett den 7/1
dagtecknat brev i frågan (Bil. 5).
Efter gemensarrnna och enskilda överläggningar konstaterade herr
Ordföranden följande resultat:
1) Parte1na har enats om att den mening under avtalets § 3
plfilkt 2 som börj ar med orden "A1·betare, som fått sin arbetstid förskjuten till söndag" etc. skall få följ ande nya lydelse: Arbetare,
som arbetat lördag och söndag, erhåller sin betalningsfria veckoledighet på måndag och, har rätt till ytterligare en sådan ledighetsdag
i samma vecka, om hnn begär det. Arbetare , som arbetat endera lördag
eller söndag, har rätt att få en sådan ledighetsdag i veck.an närmast
efter, om han begär det.
2) Beträffande uttagningsregler för lördags- och söndagsarbete
enades parterna preliminärt om följande regler för den inre hamnen~
som arbetarparten skulle Lmderställa fackföreningsmöte, innan definitivt besked klmde länmas:
1/ Ordinarie arbetare, som önskar lördagsarbete, skall anmäla
detta senast torsdag kl. 12. 00. Om han så önskar kan han
meddela, att hans anmälan avser högst 8 timmar. Finns arbete av sådan längd tilldelas han det, . annars ej •
2/ Ordinarie arbetare, som önskar stanna kvar för lördagsarbete på egen båt skall anmäla detta senast före
middagsrasten på fredag. Han skall då . stanna på fartyget
så länge arbetet varar; dock att - om arbetet beräknas
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pågå efter kl. 22.00 - han äger rätt på förhand meddela,
att han ej önskar kvarstå så länge, i vilket fall han
efter kl. 16.00 ersätts av annan arbetskraft.
3/ Ordinarie arbetare äger rätt anmäla att anmäl an till lö rdagsarbete avser endast inre hamnen resp. yttre hamnen.
4/ Raster på lör dagar och söndagar hålls som på vardagar.
5/ Betalning för arbete på lördagar utgår från kl. 7.00 eller
från kl. 17.00 (rast 16.00 - 17.00) oavsett arbetaren uttagits till senare tidpunkt än 7.00 resp. 17.00.
4.

Efter gemensamma och enskilda överläggningar avskrevs .f r ågan scdaT1
arbetsgivarsidan uttalat, att man var villig att - vid perioder med
mycket håltid - vidtaga speciella åtgärder, exempelvis a . conto betalning. Sannolikt kunde frågan lösas helt om ca 1 år, då ny datautrustning tagits i bruk.

5.

Arbetarparten hänvisade till fackföreningens brev den 9 december.
Arbetsgivarsidan vitsordade, att ifrågavarande personal använts
utan att den varit registrerad på sätt överenskormnits den 29/9. Åtskilliga frågor av administrativ karaktär hade måst lösas innan registrering som tillfälliga arbetare kunnat ske, vilket lett till att
frågan inte varit helt klar den 24/11. Då fackföreningen skrivit sitt
brev den 9/12 hade frågan varit helt klar enligt den tidigare överenskormnelsen. Det eventuella felet fick därför anses u:rsäktligt. - Brist
på 65 man hade förelegat den 24/11 kl. 7.00.
Efter enskilda överläggningar konstaterade .herr Ordföranden att
enighet ej stått att uppnå samt att arbetarparten avsåg föra frågan
vidare inför huvudorganisationerna.

6.

Arbetarparten hänvisade till fackföreningens brev den 9 december.
Herr Freiholtz anförde, att K.F. betraktade det omtvistade arbetet såsom i huvudsak ett lagerarbete. Arbetet hade bestått i att sor-

tera ut skadade fruktburkar från pallar och ersätta de skadade med nya .
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Pallarna var avsedda för direkt distribution till företagets affärer.
Normalt skedde utsortering av skadade burkar av en av vederbörande
försäkringsbolag därför anlitad firma i Lindome. På grund av brådska
med leveransen hade utsorteringen derma gång skett i hamnen. - Han
medgav dock att upplastningen på pallarna ktm.de anses som ett speditionsarbete.
Efter enskilda överläggningar konstaterade herr Ordföranden att
enighet ej stått att uppnå samt att arbetarparten avsåg att föra frågan vidare inför huvudorganisationerna.
§ 3.

Då ytterligare ej förelåg till behandling och sedm1 herrar
Kvillfors och Lysell utsetta att justera pr9tokollet förklarades sammanträdet avslutat.
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