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Närvarande:

s Holm
A Johan son
s Jönsson
A Mattias son
B Ulriksson
B Wiberg

för arbetsgivarna

L Andersson
K Börjes son

för arbetsledarna

L Attef ors
Kast in
R Lysell
L Persson
c Rån ge

för arbetstagarna

w Sepp

för tjänstemännen

L Lehmann

för Medicinsk arbetsmilj

R Johansson

för Teknisk arbetsmiljö

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

D

Vid prötokollet:

Il

ordf

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Undertecknad R Johansson

Utöver ordinarie ledamöter deltog L Faxen,
B Karlsson pkt 4, E Stolt samt K ödman.

~·

Hamnarbetarförbundets avd 4 represe.ntant som
kallats var ej närvarande.
1.

!t

Föredragningslista
Efter komplettering med pkt 8 godkändes
den enligt bilaga A.

2.

i.

Justering av protokoll
Att justera dagens protokoll valdes utöver ,
ordf A Johanson, L Attefors och K Börjesson.
'·

3.

Olycksfallsstatistik
R Johansson och E Stolt redovisade olycksf allsstatistiken i sin nya form.
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Statistiken omfattade de tre första kvartalen.
Då den anslagits på tavlor samt distribuerats
medföljer den ej som bilaga.
4.

Redogörelse över utförda uppdrag
a/ Radiosystem vid containerkranar
B Ulriksson meddelade att arbetet med radiokommunikation· mellan kranförare och övriga
operatörer fortgår.
Den tekniska lösningen är genomförbar även
om förbättringar kan göras.
Det som kvarstår är MBL-förhandlingen samt '
utbildning av personal, Därefter kan systemet
börja tillämpas.
D Kastin kritiserade att tidsgränsen ej hållits
K Börjesson svarade att arbetsledarna ej varit
helt ,.nöjda med vissa lösningar och därför
förorsakat förseningen.

.1

, b/ Rapport - tallyhytter

}
I

R Johansson rapporterade att slutliga ut~örandet nu är fastställt och leverans sker vid ~
årsskiftet.

;

-

c/ Preliminär rapport - Accuheat

I

R Johansson rapporterade att prov utförts
i kylrum med minus 23°c men ingenting pekar
hittills mot att Accuheaten har någon ~ffekt
på värmen i truckhytten.
.." I
Ytterligare prov kommer att göras.

I

d/ Rapport - farligt gods

R Johansson meddelade att ~ en omarbetad br~ schyr
inom kort tas fram och distribueras samt ~ tt
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ett antal lådor med skyddsutrustning för två
personer placerats ut i hamnen.
ögondusch vid truckladdningsstationen är nu
uppsatta vid samtliga ställen.
Ett antal nödduschar har också monterats i
anslutning till arbetsplatserna.
B Karlsson redovisade arbetet med " rutiner
för dokumentation m m för farligt gods" som
nu börjat tillämpas i ytterhamnen.
L Andersson framförde kritik mot att man i
rnnerhamnen inte har tillgång till den information man behöver eller liknande dokumentation som redovisats.
Fastslogs att rutinerna för ytterhamnen i
tillämpliga delar ska gälla även i Innerhamnen.
Uppdrogs åt Medicinsk- och Teknisk arbetsmiljö
att ge information till arbetsledningen om
"farligt gods".
• 1

e/ Rapport - Samarbetsgrupp
R Johansson lämnade rapport från senaste
mötet där m~n diskuterat bY a hastighetsbe- 1
gränsningar inom hamnområdena, uppställning$platser för långtradare, tomgångskörning, .l .
skyltsättning för farligt gods och asfaltering.

'

f / Klimatfrågor

l

R Johansson meddelade att oklarhet råder betr
våra skjul över hur drag, temperatur mm
hållas inom rimliga gränser.

sta
II

.

Med anledning härav kommer ett arbete f inah sierat av Arbetarskyddsfonden alt Arbetarsk~dds
styrelsen att . starta med företag och fack
som deltagare jämte Göteborgs Hamn och Ar etarskyddsstyrelsen.
g/ Skyddsombudsutbildning
R Johansson meddelade att senast vecka 10
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1980 har s;;untliga skyddsombud genomgått
TYA:s grundkurs i arbetsmiljö.
5.

Skyddsorganisationen
A Johanson meddelade att avtalet mellan de
avtalsslutande fackliga organisationerna och
företaget innebär att Hamnarbetarf örbundet
avd 4 får tillsätta en adjungerad ledamot i
Skyddskommitten.
I VD-gruppen har frågan om skyddsorganisat~on:
ens utformning hänskjutits till Skyddskommitten.

,.

Man har fastslagit att företaget har
endast ett huvudskyddsombud f n L Attefors,
Transportarbetarförbundet avd 2.

.

l

Hamnarbetarf örbundet avd 4 har en kontaktman
som ska samordna sitt arbete med huvudskyddsombudet och företagets skyddsorganisation.
Det är också huvudskyddsombudet som ska kallas
vid arbetarskyddsproblem.
Det vi måste inrikta oss på är nu i första
hand en decentraliserad skyddsorganisation s
.. ___; .. ~att- ett effektivare skyddsarbete kan komma t · 11
stånd i de olika sektionerna.

_,.

A Johanson föreslog att L Attefors,
son
och R Johansson jämte en arbetsledarreprese tant utformar förslag till skyddsorganisati nen.

-

D Kastin framhöll att Hamnarbetarförbundet
avd 4 hittills inte visat i handling att m n
ämnar följa lagar och anvisningar och tills
detta skett bör närmare samarbete vänta.
K Börjesson ansåg det ~osäkert om det är
V Bengtsson som kommer att deltaga i Skydd
kommitten. Det har ännu inte kommit skrift
besked om detta.

.
I

Beslöts begära skriftligt besked från Hamn
betarförbundet avd 4 vem som . blir dess rep
Skyddskommitten samt att denne tillsammans
med L Attefors, K Börjesson och R Johansson
utformar förslag till skyddsorganisation.
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6.

Schacklar på maskiner
B Wiberg meddelade att det tyvärr byts schackla
på våra truckar.
Detta är förbjudet då schacklarna är testade
och risker finns att andra schacklar av felaktigt gods användes.
B Wiberg ville upplysa om problemet samt hemställa att komrilitteFade förde informationen
vidare.

7.

Inpassage av container som ej är i fullgott
skick
B Ulriksson tog upp rubr problem som i första
hand gäller Sea-Lands containers.
Vi har idag ingen laglig rätt att stoppa inpassage eller kräva besiktning.
'
'
Beslöts ta kontakt med Sea-Land så att frågan
kan lösas samt låta Teknisk Arbetsmiljö undersöka ansvarsfrågan.

8.

Studieresan
B Wiberg meddelade att hans beslut att inte
medfölja på studieresan var av personliga
skäl och inte p g a de skrivelser och uttalanden som varit i anledning av resan.
. l
·l
r

Vidare förekom icke till anteckning i proeokollet.
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