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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRHANDLING MELLAN SCANDREP
OCH SVENSKA HAMNARBETAREFÖRBUNDET BETR VISSA
PERSONALÄRENDEN FÖR MEDLEMMARNA I TRUCKVERKSTADEN
Tid:

1983-04-18

Plats:

Konferensrummet TRE-ANN, Broströms

Närvarande:

För Scandrep
Hans Loven
Lars Samuelsson
Martin Söderbäck
För Svenska Hamnarbetareförbundet
Karl Hallgren
Lennart Holmqvist
Bo Jerrhagen
Gerhard Malmgren

§ 1

Dagens förhandling hade begärts av Svenska Hamnarbetareförbundet enligt brev daterat 1983-04-08 (bilaga).

§ 2

Hamnarbetareförbundets representanter hävdade att Scandrep underlåtit att informera och förhandla i enlighet med MBL innan
beslut fattats om ändring av rutinen vad gäller handduksutlämning
till personalen inom truckverkstaden. För detta, som man ansåg
vara en förseelse från företagets sida, krävde man Scandrep på ett
skadestånd till Hamnarbetareförbundet på 5.000 kronor.
Vidare framhöll Hamnarbetareförbundets representanter att
Scandrep genom att låta öppna de anställdas klädskåp 1983-03-14,
utan att samtlig personal eller Hamnarbetareförbundet meddelats
därom, hade Scandrep vidtagit en lagstridig handling. Detta ansåg
man dessutom vara så kränkande mot medlemmarna att Hamnarbetareförbundet krävde ett skadestånd på 1.000 kronor till varje
medlem.
Om någon lösning av ovanstående tvist ej kommer till stånd ämnar
Hamnarbetareförbundet antingen föra frågan till AD eller vidta
andra ej preciserade åtgärder mot Scandrep. Det påpekades att
man ansåg att någon central förhandling ej behövdes innan eventuell anmälan gjordes till AD, eftersom Hamnarbetareförbundet ej
är avtalsslutande part.

067-2 81-02 5.QOO

NYA CJVILTRYCKERIET I GSG AS

l

..
PROTOKOLL
1983-04-21

§ 3

2(2)

Martin Söderbäck meddelade att anledningen till att rutinen för
utlämning av handdukar för truckverkstaden ändrats av Scandrep
var att man ville ha ett enhetligt system både för container- och
truckverkstaden. Sedan ändringen vidtagits utlämnas samtliga
handdukar genom förrådet. Eftersom ledningen inom Scandrep inte
ansåg att denna ordningsfråga innebar någon viktigare förändring
av förhållandena för truckverkstadens anställda, bedömdes att
någon förhandlingsskyldighet ej förelåg utan man lämnade endast
en informell information om ändringen av rutinen till Lennart
Holmqvist och Bo Jerrhagen.
Eftersom ett krav om betalning från handduksleverantören (AB
Handduksgubben) erhållits med anledning av att ca 100 handdukar
saknades, vidtalade förrådschefen metallklubbens förtroendeman
Benny Andersson och truckverkstadens Leif Johansson att närvara
vid en öppning av de anställdas klädskåp för att eventuellt utröna
om "handdukssvinnet" kunde förklaras. Samtliga skåp öppnades och
de saknade handdukarna hittades.
Eftersom Hamnarbetareförbundet ej var avtalsslutande part förelåg för övrigt ingen förhandlingsskyldighet enligt MBL i dessa
frågor. Förbundets krav på skadestånd tillbakavisades.

§

4

Hamnarbetarförbundets representanter meddelade att Leif
Johansson ej var förtroendeman för Hamnarbetareförbundet. För
att betraktas som sådan fordras en skriftlig anmälan till företaget
att vederbörande utsetts. Detta har inte skett beträffande
Johansson.
Vidare anmäldes att truckverkstadens personal vill behålla tidigare
gällande rutiner beträffande ut- och inlämning av handdukar.

§ 5

Förhandlingen förklarades avslutad.

Justeras:

<favV)~
Hans Loven
Bil
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Gerhard Malmgren

