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KOMMENTAR

! .

till uppgörelsen för stuverifacket av den 5 maj 1974.

A. ALLMÄNT

1. Riksavtal - löneformer
Uppgörelsen innebär att ett riksavtal införts i facket. Det

nya avtalet ersätter sålunda allfa tidigare lokalavtal. Parter i
det nya avtalet är huvudorganisationerna, dvs Stuvareförbundet och
Transportarbetareförbundet.

Riksavtalet innehåller i princip tre olika löneformer, nämligen:
l. Ren månadslön
2. Månadslön + premie
3. Raka ackord
I och med övergången till riksavtal fordras en central övt1 · -

syn av lokala särbestämmelser. Parterna har därför enats om att s2dana bestämmelser skall anmälas till huyudorganisationerna snarast
och

~enast

den 6 juli 1974.

2. Ikraftträdande och tillämpning av nxa avtalet
Det nya avtalet gäller i sin helhet i samtliga hamnar fr o m
den 6 maj 1974. Detta innebär att även de nya lönerna skall till-

lämpas from den 6 rnaj. Näsen retroaktiv betalning utgår icke.
Huvudorganisationerna är medvetna om att vissa administratiW"
• • •... _

",.• ... ;~heter
!.. "

utmstår i och med det ornedelbe.ra ikraftträdandet .

_;,,0111;;j

usteringar och utbetalning av löner blir såluncta

stuveriföretagen under en övergångsperiod hänvisade till att betale
ut a-contobelopp. En r.ekorrunendation för hur a-contobeloppen lämpligen bör utbetalas ges i den som "ÖVERENSKOMMELSE" rubricerade delen av uppgörelsen (se sid. 3 avd. II punkten A).

•\
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3. Ang. skyddsutrustning i hamnarna
För att få enhetliga regl er i samtliga hamnar om skyddsutrustning till arbetarna, har parterna enats om att nuvarande lokala regler i Göteborgs hamn (dessa :regler bilägges denna koJrunentar)

skall ligga till grund för lokala diskussioner i frågan. För råd
och anvisningar i denna fråga hänvisas stuveriföretagen till vår
ingenjör Ingmar Granlind.
4. Den s k Aman-lagen
Från och med den l juli 1974 träder den nya lagen om anställningsskydd i kraft. Lagen påverkar i viss

utst~äekning

det nya
fr~~or

riksavtalets allmänna regler (uppsägning etc). Hithörande

behandlas f n av en särskild arbetsgrupp och stuveriföretaeen kommer senare att informeras om betydelsen av den nya lagen och om
resultatet av arbetsgruppens överläggningar.
S. Riksavtalets redaktionella utformning
Riksavtalet inleds - efter uppräkning av samtliga medlemsfö-

.

retag - med allmänna bestämmelser för de företag, som omfattas av

.

"trygghetsavtalssystemet". I bilagor till riksavtalet CR·'."'\SAVTALS-

.. ..
-

BILAGOR IV - V) återfinns lönerna i dessa hamnar. När det gäller
Göteborg återfinns såväl allmänna bestämmelser som löner i RI:<SAVTALSBILAGA I och beträffande alla hamnar, som behåller de raka ackorden, är allmänna bestämmelser och lönejusteringar inskrivna i
RIKSAVTALSBII..AGORNA II - III.
B. RIKSA \TALET - "HUVUDAVTALET" och RIKSAVTALSBILAGA IV

Gäller följande företag: Boliden AB, Falkenbergs Termin.a l AB,

Xarlstads Stuveri AB, Norrköpings Stuveri och Terminal AB, Stoe!<.holms Hamnarhetskontor, Södertälje Stuveri AB, Terminal West AB
och Wallhamn AB.

------
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1. §i!~!gb~~ §~!9_1~.~ - ~2ID~~±2

.

Som ovan angivits gäller avtal et i sin helhet fr o m den

6 maj. Det betyder att inga retroaktiva l önetillägg utgår för tiden
l mars - 5 maj 1974.

2. Qr2!n2ri~-9~ggrQ~~ §~~g_i~-~ - ~y9~-~-~2~~-~>
Förläggningen av ordinarie dagarbetstid och raster sker på

sätt de lokala parterna är ense. Om ej annat överenskommes lokalt
skall arbetstidsförläggningen ske på sätt anges i avtalet.
Beträffande midsommar-, jul- och nyårsafton har en viktig
ändring skett. På dessa aftnar kan sålunda enligt nya avtale-r .:u:""
bete utföras endast som frivilligt övertidsarbete.
3. Skiftarbete

(§ 3 avd. A mom 3 - 4)
----~-------~-~--------~-----~----

Skiftarbet e förlägges som tidigare enligt lokalt

upprät~a~

skiftschema.· Generellt gäller att 2-skiftsarbete enligt särski!da
tillämpningsregle:...., (se särskild bila.ga) kan

äga

rum i alla hamn.:!.r,

som har ren månadslön eller· månadslön + premie. I hamnar där t:iciigare överenskommelse om 3-skiftsarbete träffats gäller dessa överenskommelser , medan i

ha~nar

där behov av 3-skiftsarbete uppstår ,

huvudorganis ationerna kan träffa lokala överenskommelser om att
sådan skiftform skall införas. I sammanhanget är att nämna att
Transportarbetareförbundet är positivt
förskjutning av ordinarie arbetstid

~ch

i~ s tällt

till regler om

förläggning av arbetstid

till särskilda tider på dygnet för att tillgodose servicekraven
.....~~-;--""S.

från speciell trafik (exempelvis färjor). Arbetstidsförläg~~r;,.,,r·,t

detta sätt förutsät ter dock lokala

förbu..~dsuppgörelser,

såvida

sJ~-

:inte redan finns införde>. u:r1cler huvudO !":.'J'~-'-"' f'. ·

·········--·- - · - -- - - - ---.
Även när det gäller de allmänna övertidsreglerna har

förändri ngar överenskommits. Sålunda har färdigkörningsbegreppet
helt
~tgår

--

eliminerat~CpJ2~ervera

vid

-

inhib erat,.,Qv e~.!.4E§ arbete).
~

sålund~

givaren

att detta innebär att ingen ersättning

.....

~~

Enligt nya avtalet har arbets-

rätt att beordra 3 timmars övertidsarbete

månda~

fredag l oavsett om det är fråga om färdigkörning eller ej. I anslutning till

.9..~&arbetstidens

början kan beordras l timmes över-

tidsarbete, men i sådant fall minskas möjligheten att

f~r

den en··

skilde arbetaren beordra övertid på eftermiddagen till 2 timmar.
På onsdagar skall övertidsarbete inte beordras beträffande arbetare som kan förebringa bärande skäl för permission från övertidaarbete.
I anslutning till FM-skift kan övertidsarbete endast uttag_fil..
frivilligt och i anslutning till EM-skift omfattar
endast 1
På
här är

tim.~es

övertid.

lörda~

kan övertidsarbete högst 6 timmar beordras.

färdigkö~ning s begreppet

ö~er

i

betarna är

beordring~ r~ttc ·

borta.

Vikti~t

är att

,~ven

lörd~ssarbct~

kn +as till visst fartxg eller yiss arbet§plats. Ar-

~lltså ~jg~....aJ;.~ Y:~der 6-timmarsperiode~

ytföra, allt

öeordrat arbete och arbetare kan ö'verföras från ett af'bete till
ett annat. Som tidigare gäller att betalning ·skall utgå för minst
5 timmar . Garantiutfyllnad sker med månadslönen + 100 i.
173

Beträffande Lrbete på
beordras

h~_gst

s~ndagar

·gäller att övertidsarbete Y.an

8 timmar förlagda mellan kl 07.00 - 19.00. Arbc-".: ....

kan påbörjas och avslutas när som helst inom nämnda tidsram. Doc;<
gäller, att betalning alltid skall utgå för minst 6 timmar

Co~di ~

narie lön + 150 \). Slutligen gäller att söndagsarbete (såvida det
inte är fråga om skiftarbete) endast kan beordras ifråga om loss ning och lastning av fartyg eller därmed sammanhängande arbeten.

5)
5. Arbetslön

(§ ~)

-------------Beträffande de nya

rena månadslönerna hänvisas till RIKSAV·

TALSBILAGA IV. Där framedr, att månadslönens storlek är lika i aD.a

b<:;r.örcla hamnar.

Att e.nmärka är ~tt den nya månadslöneformen inte

kan införas i Kopparverks~amnen, utan att där samtidigt sker en
anpassning av

arbetstidsregl~rna.

Ordin.a rie skifttillägg är för arbete på EM-skift kr 7 ~ - '

på NATT-skift kr 9:82 och på sön- och helgdagar kr 14:• per ti~~e
(beträffande beräkningsregler hänvisas till tidigare nämnd särskil~
bilaga med tillämpningsregler för 2-skiftsarbete).

Beträff ando beräkningen av övertidscrsättningerna

gä~1~r i

princip tidigare regler.
6. k~D~~ygr~g-~-~

I avd. C mom l - 3 anges hur avdrag på månadslönen skall

cö-

ras vid frånvaro. Vi hänvisar till texten. Skulle oklarhet råda o~
bestämmelsernns innebörd rekommenderas medlemmarna att kontakta
förbundet. Här skall endast anmärkas, att avdrag skall ske även
för frånvaro del av timme.Sistnämnda bestäJMlelse återfinns i

"ÖVERENSKOMMELSEN",

protokollsan~eckning

8.

1. !r~~~~~~!§r~s!~rn~-i~-~-~yg~-~'

Vissa ändringar och tillägg har införts i

traktamentsreglern~.

Dessa ändringar framgår av texten och torde ej tarva närmare kom•
mentar.

a.

Y~Q~~~1~!ng_eY_!~D-i~-~-~~2~_@2

Beträffande reglerna om utbetalning av lön vill vi bara påpeka, att arbetsgivarsidan inte kunnat få igenom ett krav om endast
en utbetalning per avlöningsperiod. I stället skall som framgår
av avtalstexten ett a-contobelopp

utbet~lns

i mitten av avlöning$-

perioden. A-contobeloppets storlek får regleras lokalt mellan parterna.

6)

9. Semester
Vi

(§

9)

-------------vill hitr hänvisu

SEN" sid. 5 punkt 9.

til l öv e r~ångsreglerna i "ÖVERENSKOMMEL-

Avtalets ~ya re gler om månadslön kommer så-

lunda först 1976 att fungera fu l l t ut i fråga om semesterlön. I
sammanhanget bör även anmärkas, att i och med införandet av månads•
löner, 9 % icke skall utgå på grundersättningen vid övertidsarbete
C.

(gäller sålunda vid semesterlönens _utbetalning 1976).
RIKSAVTALET - nHUVUDAVTALET'1 och RIKSAVTALSBILAGA V
Gäller följande företag: Gävle Stuvcri AB, Holm.sunds Stuveri

AB, Karlshamns Stuveri AB, Kristinehamns Stuveriförening upa, Xalmö Förenade Stuvcri AB, Oskarsharms Stuvcrikontor, Skutskärs Stu-

.veri AB, Skåneterminalen AB, Sundsvnlls Förenade Stuveri AB, Sölvesborgs Stuveri AB, Trelleborgs Stuvcri AB, Vänerns Stuveri AB
Västerås Stuveri AB, Åhus Stuveri AB och Gotlands Stuveri AB.
l. Avtalets allmänna bestämmelser
--------~--~---~--------------

Ifråga om de allmänna bestämmelserna hänvisas i huvudsak till
konunentarerna ovan beträffande haMar med ren månadslön.
2. "Fastanställd arbe t stasnre"

Genom övergången till m4nadslön bör det gamla begreppet

.

"ordinarie arbetaren inte

läng:r'~

termen "fastanställda arbetare '!

användas. Avtalet anger i stället
Detta aktuali.serar frågan om stor-

leken av de gamla ordinarie kårerna. I och med övergången till fast
lön är det nödvändigt,att de

ordina~ie

kårernas storlek anpassas

till det verkli&a behovet. S2eciellt i mindre hamnar är det inte
företagsekonomiskt möjligt att ha flera fastanställda än som är
absolut nödvändigt för verksamheten. Vi vill därför understryka,
att frågan om hur många

arbetare~

som skall anses som fastanställ-

_da enligt nya avtalet, omedelbart övervägs och att i de fall kårer.na är "för stora" frågan anmäls till oss för att snarast kunna upp•

!agas vid lokala f örbundsförhandlingar med

-

det.

Transportarbetareförbu~

7)

3. ~~~!!!~Qo_2sb-~Yr!&~_sr~~!!D~~g~r
Månadslöner och

pr~mictillägg

återfinns för här ifrågavaran-

de hamnar i RIKSAVTALSBILAGA V.
Beträffande framräkningen av den nya ackordsprislistan
("rörliga premien'')är det viktigt att iakttaga följande:

•

a) De nya

ackord~n

skall fastställas med utgångspunkt från

att förtjänsten av arbetet per timme skall bli kr 5:26 (riktpunkten). De nya priserna skall framräknas med utgångspunkt från k~n.~~

kapacitetssiffror för resp. varuslag. Om tvist därvid

uppk ~

mellan de lokala parterna får frågan hänskjutas till huvudorgani-

sa.tionerna.
b) Det är vidare viktigt observera, att reglerna om ackordsrevision är helt ändrade (se RIKSAVTALSBILAGA V mom 2 anm. 3).

Kan de lokala parterna sålunda inte enas
skall - i

om ett nytt ackord

avvaktan på central förhandling - fastställas ett a-con-

tobelopp. I sammnnhanget hemställer vi till medlemmarna att noga
följa förtjän~utvecklingen beträff~nde den rö~liga premien.

c) Beträffande hamnar som hittills haft veckolön och rörli;._.',
premie är att anmärka, att i de fall nckordsprislistan redan tidi•.

gare på rätt sätt anpassats till'riktpunkten 5:25,ingen omräkning
av priserna behöver ske.
d) För arbeten som ej kan ~ckordssättas gäller att den ~
liga premien utbytes mot

en fast premie av kr 4: 76 per timme.

I sa.mmanhanget bör framhållas att om osäkerhet råder om hur ett
ackord till sin storlek bör fastställas, det ur arbetsgivarsynpunkt är tillrådligt att i st~llet tillämpa den fasta premien.
e) Av största viktär att iakttaga att premie (fast eller
rörlig) utgår endast då arbetstagare är uttagen i arbete eller
beordrats kvars~anna på arbetsplatsen utan att vara uttagen i

arbete.

Premien utgår sålunda ~ då arbetare t ex hemskickas

för dagen. Råder oklar·hct om avt dlets tolkning i dessa avseenden
hemställer vi om att

kon~ d k t

t dges mad Stuvareförbundat.

i+· ~n~r~H~~~e~!.._Q~.tr_h~~~r-~2;ri~~4:9!s~r~-~s!s~J:~i!

~!::ie1Sh~:!2~Y~~!

Det nyö avtalet gäller i princip alla fastanställda arbetstagare, alltså inte bara stuveriarbetare utan även maskinförare och
verkstadsp~rsonal

etc. Det innebär att exempelvis en maskinförare

- endast när han är i arbete - som tillägg till månadslönen skal l
ha den gällande premien.

D. RIKSAVTALSBILAGORNA II - III
För

följand~ hamnar•

gäller i sin helhet Ril<SAVTALSBILAGORNA .

II - III (hamnar där de raka ackorden bibehållits): Bergslagsbru·
kens Speditions AB, Bottenvikens Stuveri AB, Gränges TGOJ, Grönhögens Stuveri AB, Halmstads Stuveri AB, Hudiksvalls Stufveri

AB~

Hörnefors Stuveri AB, Kalix Stuveri AB, Kalmar Stufvcri AB, Karlskrona Stuveri AB, Landskrona Stuveri AB, Mariestads Stuveri AB,
Mönsterås Stuveri AB, Mörbylånga Stuveri AB, Nora Bergslags Järnvägs AB, Norrsundets Stuveri AB, Nyköpings Stuveri AB, Nynäshamns

Stuveri AB (särskildd vill.kor gäll·er), Ronneby Stuveri AB, Roslagsterminalen AB, Rundviks Stuveri AB, Sikeå

St~veribolag,

Simris-

hamns Importörers Stuveriförening upa, Stocka Stuveri AB, Söder.~

hamns Stuveri AB, Uddevalla Stuvcri AB/Stenungsunds Stuveri AB,
Westerviks Stufveri AB, Ystads Stuveri AB, Adalens Stuveri AB,
Örnsköldsviks Stufveri AB.
i. ~~~!ll!~n~-~~~~~~~~~~r-=-~r~~~~~1~~r~s~2~-~-~

En del av de allmännn bestämmelser, exempelvis

arbetstid s~eg·

lerna, är i dessa hamnar reglerade på samma sätt som i övriga hamnar (se kommentarerna ovan). Dock gäller att allmänna regler

skiftarbete, fri mantillsättning, slopande av

rundgång~n

o~~

mm fort-

1

9)

farance saknd~. Om emellertid visse specialregler om arbetstid

tidiga:-e infört i ifrågc.v~rande ha~rnr, skall dessa rcgl~r i princip fortfarande gälla. Sum ovan framhållits hemställer vi att sååand specielregle:r snarc:>.st .:mmales till

förbundet.

Även rt.;:glerna för övertids.:?:r·b~te på lördagar är lika i alla
hamnar (beordringsrätt för söndagsa1'bete finns ej i hamnar

med

raka ackord).

2.

.,

~~n~iY~~~ri~s1r

Lönerna har jus~crats på sätt framgår av RIKSAVTALSBILAGA
-III. Vi erinrar om att de nya lönerna skall tillämpas å from

den S maj nypåbörjade arbeten. Retroaktiva tillägg för tiden l
mars - S maj utgår sålunda~· H~r bör vidare anmärkas, att de
ovan omtalade nya reglerna för

f~~tetällande

av ackord gäller även

i hamnar med raka ackord (se RIKSAVTALSBILAGA II S ~ avd. A mom.l.
punkten l).

Håltids- och passningsersättningarna har höjts på sätt framgår av bilagorna a - b till RIKSAVTALSBILAGA II.
3. ~~~rg~ng_!i~!-~~~~9E!2D2~Y~~~~

I årets uppgörelse har Tr,!insportarl:>etareförbundet
släppt

krav~t

om att fast lön eller fast lön

+

temp~rärt

premie skall in-

föras i alla hamnar. Detta innebär -Oock inte att stuveriföretag,
som redan nu önskar slopa de raka ackorden, är förhindrade att be•
gära förhandlingar om övergång till RIKSAVTALETS regler om ren
månadslön eller månadslön + premie. Sådana förhandlingar kan dock

endast ske under huvudorganisationernas medverkan.

E\ SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE
Enligt särskilt mellan huvudorganisationerna upprättat

tokoll skall all.a

lokal~

pro-

överenskommelser om vissa avdrag på ar-

betstagarnas avlöningar ome:<!el!:>art upphör.-a ntt galla l)eti'.:r! ,.,. .. .

10)

avdrag som sker för att av vederbörande fackförening användas till
olika ändamål. Lokala övercnskonunelser om avdrag till enskilda
arbetares sparkonton o dyl kan dock fortfarande träffas.

F. YTTERLIGARE KOMMENTARER TILL ARETS UPPGÖRELSE
Till sist vill vi erina om att ytterligare informationer om
årets uppgörelse kommer att ges vid en stuverichef skonferens i
Stockholm den 5 juni. Vi är dock tacksamma för om medlemmarna redan dessförinnan kontaktar oss i fall då oklarhet råder beträffande riksavtalets tolkning och tillämpning.

)

•

Särs kild bilaca till riksavtalet

rn~ll an Sver i &~s Stuvareförbund och
s~~n ska Tr a nsportarbetarcförbundet.

TILLÄMPNINGSREGLER FÖR 2-SKIFTSARBETE
il.

b.

Skiftgäng kan anordnas för perioder om minst S dagar i följd.
Skiftgången knytes ti ll d~n enski l de arbetstagaren.
Skiftgång kan påbörjas och ~vslutas vilken veckodag som
helst måndag - fredae.

c.

Varje måndag växlar arbctst?.garna från FM-skift till EM-skift
och vice versa.

d • . Kravet på 5 dagar i följd är uppfyllt även om arbetsfri helg·
dag, sjukdom eller annan frånvaro infaller under perioden.
e.

I händelse av frånvaro kan skiftgående arbetstagare ersättas

av annan arbetstagare under frånvarotiden.

f.

Till arbetstagar6 på EM-skift utgår skifttillägg även för
inte arbetad tid Cexkl. måltidsraster).

g.

Ovanstående bestämmelser tillämpade på riksavtalets betalningsregler kan åskådliggöras med följande typexempel:
l.

Skiftgång påbörjas på måndag f vecka 1 och avslutas på
torsdag i v~cka 3. För FM-skiftet utgår då ordinarie
betalning under hela skiftpcrioden. För EM-skiftet utgår
ordinarie betalning jämte ordinarie skifttillägg för
vecka 1 - 2 samt ordinarie lön jämte förhöjt skifttillägg
för vecka 3.

!•

Skiftgång påbörjas på tisdag vecka 1 och avslutas på
torsd~g vecka 2.
~ör FM-skiftet utgår ordinarie betalning
vecka l - 2. För : .~I-skifte t utgår ordinarie betalning
jämte förhöjt skiftt il lägg för såväl vecka 1 som vecka 2 .

