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SKEPPSMÄKLARNYTT 
 
 
Datum satt för 100-årsjubileet 
Tommy Larsson leder översynen av rätten att vidta stridsåtgärder på 
arbetsmarknaden 
APMT varslar 160 anställda 
Föreningen uppvaktar Anna Johansson om hamnkonflikten 
Program för den Maritima Mötesplatsen 2017 
25 – 26 september:  kurs i försäkringskunskap 
Föreningens remissvar gavs tyngd av ny EU-dom 
Massiv protest mot fem procents lotshöjning  
Kalendarium 
Jobbannons: ACL söker Import & Logistics Supervisor 
 
 

DATUM SATT FÖR 100-ÅRSJUBILEET 
 
Fredag 3 maj 2019, då firar vi att Sveriges Skeppsmäklareförening funnits i 100 år. 
Notera datumet redan nu och skriv gärna in att jubileet kommer att firas med pompa 
och ståt i Stockholms Stadshus Gyllene Sal. Mer information kommer! 
 
Innan dess ska vi dock klara av det 99:e årsmötet och även där är datum nu satt. 
Nästa årsmöte blir i Luleå fredagen den 16 mars. Tidpunkten är tänkt för att passa till 
den planerade avslutningsmiddagen ”Dinner on ice”. Även i det fallet återkommer vi 
med mer detaljer, men notera gärna datumet. 
 
 

TOMMY LARSSON LEDER ÖVERSYNEN AV RÄTTEN ATT 
VIDTA STRIDSÅTGÄRDER PÅ ARBETSMARKNADEN 
 
Regeringen har beslutat att utse Tommy Larsson till särskild utredare för översynen 
av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Översynen görs i syfte att 
värna den svenska arbetsmarknadsmodellen. 
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Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att en långtgående rätt att vidta 
stridsåtgärder bidrar till att säkerställa en hög grad av kollektivavtalstäckning, vilket i 
sin tur är nödvändigt för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera. 
Konflikträtten ska därför vara fortsatt stark. Det förutsätter dock ett ömsesidigt 
förtroende mellan parterna och att de gemensamt tar ansvar för att modellen 
fungerar på avsett sätt. 

Enligt arbetsmarknadsdepartementet är den arbetsfred som kollektivavtalet medför 
ett viktigt skäl för arbetsgivare att teckna kollektivavtal. I de allra flesta fall har också 
arbetsgivare som tecknat kollektivavtal kunnat räkna med att vara fredade från 
stridsåtgärder. En utveckling där arbetsgivare riskerar att drabbas av stridsåtgärder 
trots att de redan har ett kollektivavtal kan äventyra den svenska arbetsmarknads-
modellens legitimitet. 

Tommy Larsson ska se över om det är möjligt och lämpligt att förändra 
fredspliktsreglerna i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal 
eller där skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att uppnå ett 
kollektivavtal. Rätten att vidta sympatiåtgärder, det vill säga stridsåtgärd mot en 
arbetsgivare i syfte att stödja en lovlig konflikt mellan andra parter, omfattas inte av 
utredningsuppdraget. 

Tommy Larsson tillträder som särskild utredare den 1 juli och uppdraget ska 
redovisas senast den 31 maj 2018.  

Tommy Larsson är idag ämnessakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet, där han 
arbetat med frågor kopplade till entreprenörsansvar. Han har en bakgrund som 
arbetsrättsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), utredningssekreterare 
i Lavalutredningen och rättssekreterare i Arbetsdomstolen. 

Till utredningen kommer även Lars Gellner, tidigare arbetsrättsjurist på Svensk 
Näringsliv, och Ronny Wenngren, tidigare förhandlingschef på Elektrikerförbundet,  
att knytas. Båda har lång erfarenhet av den svenska arbetsmarknadsmodellens 
funktionssätt. 
 
 

APMT VARSLAR 160 ANSTÄLLDA 

Det var nog en och annan hamnarbetare som satte kaffet i fel strupe när varslet om 
uppsägning av 160 tjänster vid containerterminalen i Göteborg hördes på alla 
nationella radiokanaler i mitten av juni.  
 
-Detta är en konsekvens av att volymerna minskat så dramatiskt som de gjort, säger 
APMs vd Henrik Kristensen i en kommentar.  
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Och minskat har det gjort. OCCL har beslutat att lämna hamnen helt tills konflikten är 
löst, MSC och Maersk har dragit in sina transoceana direktanlöp och på ACL går 
funderingarna i liknande banor.  
 
För de av våra medlemmar som är involverade i den här konflikten har den hittills i år 
kostat många, många miljoner i ökade kostnader och ännu mer i förlorade intäkter – 
och värst av allt - ingen verkar egentligen se en lösning.  
 
Det ligger en känsla av vanmakt över det slagfält som containerterminalen utvecklats 
till - och vanmakt leder sällan till något bra. När dessutom båda stridande parter 
känner samma vanmakt, ja då känns de konstruktiva lösningarna långt borta. 
 
Från föreningens sida upprepar vi gärna vårt mantra från tidigare skrivelser: Det finns 
bara en lösning på det här problemet och det är att Hamnfyran skriver på ett 
hängavtal.  
 
Därmed får de exakt det de begärt i form av fackligt erkännande och representation i 
alla, för dem viktiga, instanser. Priset för detta är exakt det samma som alla andra 
fackliga organisationer betalar, nämligen nedläggandet av strejkvapnet. 
 
Alla kan kräva allt genast, men den kloke vet att man ibland måste ge för att få. 
 
Just nu pågår en kartläggning bland våra medlemmar för att vi under Almedalen ska 
försöka sätta mera exakta siffror på vad konflikten har kostat medlemmarna.  
 
Om vi får in ett tillräckligt välunderbyggt underlag kommer siffrorna att kunna 
presenteras vid det seminarium om hamnkonflikten som Sveriges Hamnar arrangerar 
onsdag 5 juli 14 30 på den Maritima Mötesplatsen. Där deltar Joakim Ärlund, vd 
Sveriges Hamnar, Henrik Kristensen, vd APMT, Marcel Carlstedt från 
Transportarbetarförbundet och Berit Blomqvist. 
 
Länkar till det senaste som skrivits om hamnkonflikten: 
 
GP 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/svenska-modellen-m%C3%A5ste-fungera-p%C3%A5-alla-
arbetsplatser-1.4380413 
 
http://www.gp.se/1.4381531 
 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/historiel%C3%B6st-p%C3%A5st%C3%A5ende-om-
g%C3%B6teborgs-hamn-1.4380340 
 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/sl%C3%A4pp-strejkr%C3%A4tten-ni-har-f%C3%A5tt-i-stort-
sett-allt-ni-vill-1.4198891 
 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ny-position-fr%C3%A5n-transport-v%C3%A4lkommen-
1.4193862 
 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/svenska-modellen-m%C3%A5ste-fungera-p%C3%A5-alla-arbetsplatser-1.4380413
http://www.gp.se/nyheter/debatt/svenska-modellen-m%C3%A5ste-fungera-p%C3%A5-alla-arbetsplatser-1.4380413
http://www.gp.se/1.4381531
http://www.gp.se/nyheter/debatt/historiel%C3%B6st-p%C3%A5st%C3%A5ende-om-g%C3%B6teborgs-hamn-1.4380340
http://www.gp.se/nyheter/debatt/historiel%C3%B6st-p%C3%A5st%C3%A5ende-om-g%C3%B6teborgs-hamn-1.4380340
http://www.gp.se/nyheter/debatt/sl%C3%A4pp-strejkr%C3%A4tten-ni-har-f%C3%A5tt-i-stort-sett-allt-ni-vill-1.4198891
http://www.gp.se/nyheter/debatt/sl%C3%A4pp-strejkr%C3%A4tten-ni-har-f%C3%A5tt-i-stort-sett-allt-ni-vill-1.4198891
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ny-position-fr%C3%A5n-transport-v%C3%A4lkommen-1.4193862
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ny-position-fr%C3%A5n-transport-v%C3%A4lkommen-1.4193862
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http://www.gp.se/nyheter/debatt/ta-chansen-till-ett-avtal-eller-erk%C3%A4nn-era-verkliga-
motiv-1.4189301 
 
GT/Expressen 
http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nar-ska-regeringen-agera-i-hamnkonflikten/ 
 
http://www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/praktfiasko-for-hamnarbetarforbundet/ 
 
SVT 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/skarp-kritik-mot-medlingsinstitutet-i-hamnkonflikten 
 
https://www.svt.se/opinion/vi-maste-sluta-grava-ner-oss-i-skyttegravar 
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ingen-losning-pa-hamnkonflikten 
 
Övrigt 
http://www.aftonbladet.se/ledare/a/Lrbnp/ylva-johansson-loser-inte-hamnkonflikten 
 
https://www.svd.se/mote-om-hamnkonflikten -  
 
http://arbetsmarknadsnytt.se/hamn4an-vill-ha-fler-tv-kanaler/ 
 
http://www.proletaren.se/kronika/det-ar-apm-terminals-som-lamslar-goteborgs-hamn 
 
http://www.proletaren.se/inrikes-arbetsmarknad/pengainsamling-till-stod-de-kampande-
hamnarbetarna 
 

 

FÖRENINGEN UPPVAKTAR ANNA JOHANSSON OM 
HAMNKONFLIKTEN 
 

 
I samband med ett möte på Näringsdepartementet den 12 juni fick Berit  
Blomqvist en ”speeddate” med Anna Johansson och kunde framföra föreningens 
oro för utvecklingen i Göteborg och att vi ansåg det nödvändigt att regeringen med  
kraft engagerar sig i frågan. 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/ta-chansen-till-ett-avtal-eller-erk%C3%A4nn-era-verkliga-motiv-1.4189301
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ta-chansen-till-ett-avtal-eller-erk%C3%A4nn-era-verkliga-motiv-1.4189301
http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nar-ska-regeringen-agera-i-hamnkonflikten/
http://www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/praktfiasko-for-hamnarbetarforbundet/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/skarp-kritik-mot-medlingsinstitutet-i-hamnkonflikten
https://www.svt.se/opinion/vi-maste-sluta-grava-ner-oss-i-skyttegravar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ingen-losning-pa-hamnkonflikten
http://www.aftonbladet.se/ledare/a/Lrbnp/ylva-johansson-loser-inte-hamnkonflikten
https://www.svd.se/mote-om-hamnkonflikten
http://arbetsmarknadsnytt.se/hamn4an-vill-ha-fler-tv-kanaler/
http://www.proletaren.se/kronika/det-ar-apm-terminals-som-lamslar-goteborgs-hamn
http://www.proletaren.se/inrikes-arbetsmarknad/pengainsamling-till-stod-de-kampande-hamnarbetarna
http://www.proletaren.se/inrikes-arbetsmarknad/pengainsamling-till-stod-de-kampande-hamnarbetarna
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PROGRAM FÖR DEN MARITIMA MÖTESPLATSEN 2017 
 

Söndag 2 juli drar årets Almedalsvecka igång igen. Den Maritima Mötesplatsen 
öppnar upp tältet redan på måndag morgon med ett digert program.  

Från måndag 3 juli och fram till torsdag eftermiddag bjuder vi på totalt 31 seminarier 
och två maritima mingel - och vi kommer att besökas av minst tre ministrar.  

På måndagens mingel talar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med rubrik: Nu 
bringar vi ordning och reda på svensk arbetsmarknad och vid onsdagens mingel talar 
infrastrukturminister Anna Johansson med rubriken: Hållbara transporter, hur svårt 
kan de va? Dessutom medverkar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström 
i ett seminarium.  

Nytt för i år är även att vi har en tävling med studiebesök och övernattning på en 
isbrytare som första pris! 

Allt sker på den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, Visby (Gotlandsbolagets 
trädgård). Den som har lust att delta, men inget boende, kan kontakta kansliet. Vi har 
fått ett sent avhopp och har därför ett ledigt rum innanför murarna. 
 
Den Maritima Mötesplatsen arrangeras av Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum) i 
samarbete med oss och Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Skärgårdsredarna, 
Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) och Sveriges Hamnar. 

 
Måndag 3 juli 2017 

08.30 – 09.00 Frukostseminarium: 
Öppning av årets Maritima Mötesplats  
Arrangör: Lighthouse 

09:00 – 09:50 Frukostseminarium:  
Världens första fossilfria land – vatten och el, vad kan gå fel? 
Arrangör: Lighthouse 

10.00 – 10.50 Vänern – hur nyttjar vi Sveriges största sjö som en nationell resurs? 
Arrangör: Vänersamarbetet 

11.00 – 11.50 Maritimt Miljö-battle: hur främjar regioner och kommuner miljösmarta 
maritima företag?  
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, 
Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Sveriges Hamnar, Sveriges 
Skeppsmäklareförening 

12.00 – 12.30  Lunch 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47221?redir
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44720?redir=%23eidx_0
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47411?redir=
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45519?redir=%23eidx_1
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45519?redir=%23eidx_1
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12:00 – 12:30 Live streaming: filmvisning från fartyget Tern Ocean   
Live streaming från fartyget Tern Ocean som anlöper Visby Hamn. Fartyget lägger till 24 
timmar – anmäl intresse för guidade turer här: www.zerovisiontool.com/event/almedalen-
2017-just-time 
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time 

12:30 – 14:30 Nollvisionen, FN, miljön och export på sjö  
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time 

14:30 – 15:00 Nollvisionen, regelverket, miljön och export på sjö 
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time 

15:00 – 15:30 Nollvisionen, hamnen, miljön och export på sjö  
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time 

15:30 – 16:00 Nollvisionen, finansieringen, miljön och export på sjö 
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time 

16:00 –16:40   ECO-bonus: En morot för överflyttning till sjöfart – med för och 
nackdelar  
Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart 

17.00 – 19.00 Maritimt mingel med gästtalare: 
arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 
Arrangör: JIP Just In Time / Maritima Mötesplatsen 
Gästtalare: arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson talar under rubriken 
”Nu bringar vi ordning och reda på svensk arbetsmarknad!” 
OBS! Förhandsanmälan krävs – först till kvarn gäller. Läs mer och anmäl dig här >> 

Tisdag 4 juli 2017 

09.00 – 09.30 Frukostseminarium: 
Nollvisionen, rederiet som investerar, miljön och export på sjö   
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time 

09.30 – 10.00 Nollvisionen, kunden som investerar, miljön och export på sjö 
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time 

10.00 – 10.30 Nollvisionen, tekniken, miljön och export på sjö 
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time 

10.30 – 10.50 Nollvisionen, samhällsnyttan, miljön och export på sjö 
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time 

11.00 – 11.50 Utan export inget välstånd, utan sjöfart ingen export 
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges 
Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), 
Lighthouse och Skärgårdsredarna 

http://www.zerovisiontool.com/event/almedalen-2017-just-time
http://www.zerovisiontool.com/event/almedalen-2017-just-time
http://www.zerovisiontool.com/event/almedalen-2017-just-time
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45260?redir=
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45263?redir=%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45264?redir=%23eidx_6
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45582?redir=%23eidx_0
https://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=434B5C417547445D467640&EventId=4146594371414B5E427340&SessionId=414A5D4578434158447240
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45583?redir=%23eidx_3
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45585?redir=%23eidx_4
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45586?redir=%23eidx_3
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45587?redir=%23eidx_4
http://www.almedalsveckan.info/event/view/47975
http://www.almedalsveckan.info/event/view/47975
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12.00 – 12.30  Lunch 

12.30 – 13.20 Trafiksäkerhet – sjöfartens sociala trumfkort 
Arrangör: Föreningen Svensk sjöfart 

13.30 – 14.20 Vems ansvar är det att trygga framtidens transporter? Näringsliv och 
stat om kunskap och kompetens 
Arrangör: Transportföretagen 

14.30 – 15.20 Riksdagens klimatpolitiska transportmål – beundransvärd ambition eller 
miljömässig björntjänst?  
Arrangör: Transportföretagen 

15.30 – 16.20 Den kommersiella kollektivtrafikens villkor 
Arrangör: Sveriges Bussföretag, Branschföreningen Tågoperatörerna  

Onsdag 5 juli 2017 

08.30 – 09.50 Frukostseminarium: 
Kampen om kajerna 
Arrangör: Stockholms Handelskammare 

10.00 – 10.50 Färjorna står för 50 procent av alla turister men media och politiken 
pratar bara om flyget – varför? 
Arrangör: Passagerarrederiernas förening 

11.00 – 11.50 Krockar miljöambitionerna med vattenvägens persontransporter?  
Arrangör: Lighthouse, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Svenskt Marintekniskt 
Forum (SMTF), Skärgårdsredarna, Sveriges Skepppsmäklarförening, Maritimt Forum 
(tidigare Sjöfartsforum) 

12.00 – 12.30  Lunch 

12.30 – 13.20 Flytande biogas till sjöss – marknad, möjligheter och hinder 
Arrangör: Energigas Sverige 

13.30 – 14.20 Kan stad–land konflikten avgöra riksdagsvalet 2018? 
Arrangör: Transportföretagen 

14.30 – 15.20 Konflikten, containrarna och den internationella konkurrensen – 
strejkerna i Göteborgs hamn 
Arrangör: Sveriges Hamnar 

15.30 – 16.20 Kollektivtrafikens kostnadsutveckling – en diskussion om hur resurser 
och medel används 
Arrangör: Sveriges Bussföretag 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48323?redir=%23eidx_11
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45740?redir=%23eidx_14
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45740?redir=%23eidx_14
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45925?redir=%23eidx_17
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45925?redir=%23eidx_17
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44665?redir=%23eidx_20
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48147?redir=%23eidx_4
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45540?redir=%23eidx_2
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46071?redir=%23eidx_2
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45782?redir=%23eidx_4
http://www.almedalsveckan.info/event/view/47477
http://www.almedalsveckan.info/event/view/47477
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44666?redir=%23eidx_4
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44666?redir=%23eidx_4
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17.00 – 19.00 Maritimt mingel med gästtalare: infrastrukturminister Anna Johansson 
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum) 
Gästtalare: infrastrukturminister Anna Johansson talar under rubriken ”Hållbara transporter – 
hur svårt kan det va?”.  
OBS! Förhandsanmälan krävs – först till kvarn gäller. Läs mer och anmäl dig här >>  

Torsdag 6 juli 2017 

08.30 – 09.50 Frukostseminarium: 
Inre vattenvägar för framtidens transporter  
Arrangör: EMMA – Enhancing Inland Navigation 

10.00 – 10.50 Så blir Sverige ett exportland av hållbar sjömat! 
Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden 

11.00 – 11.50 Svensk sjömat för hållbar blå tillväxt 
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), 
Sveriges Hamnar, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening, Lighthouse, 
Föreningen Svensk Sjöfart 

12.00 – 12.30  Lunch. Vinnare i isbrytartävlingen utses  

12.30 – 13.20 Gästhamnar i förädling – från idealism till professionalism  
Arrangör: Riksföreningen Gästhamnar Sverige 

 Om någon av länkarna inte fungerar använd www.maritimeforum.se Med reservation för  
ev. ändringar 

25 – 26 SEPTEMBER:  KURS I FÖRSÄKRINGSKUNSKAP 

Föreningen fortsätter sitt arbete med att arrangera nyttiga kurser för medlemmar och nu 
har turen kommit till en helt egenutvecklad kurs i försäkringskunskap. Den ger grunderna i 
försäkring för redare, befraktare och agenter – under två fullspäckade dagar. 
 
Kursen riktar sig till anställda på alla slags skeppsmäklerier som vill känna till redarens 
försäkringar för fartyg och tredjemansansvar, transportörernas försäkring för lasten, och 
inte minst – agenternas ansvarsförsäkringar. 
 
Kursen är dock mycket allmän och till för alla som vill öka sin maritima allmänbildning 
och vill förkovra sig. Antalet är begränsat till 25 personer och kursen bygger på en 
blandning av undervisning och problemlösning i grupp. 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening är kursarrangör, men huvuddelen av undervisningen 
ges av försäkringsmäklare Fairwater Marine AB’s kunniga medarbetare (framförallt 
Jan Risinger och Nicklas Holmberg).   
 

https://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=434B5C4071404250447540&EventId=414659437249405A457640&SessionId=414A5D4472434251437440
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48990?redir=
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47875?redir=%23eidx_9
http://www.almedalsveckan.info/event/view/49016
http://www.maritimeforum.se/
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Gästföreläsare kommer att tas in framförallt från ITIC som är huvudförsäkringsgivare 
för Sveriges Skeppsmäklareförenings ansvarsförsäkringslösning, samt från Norwegian 
Hull Club’s defence avdelning.  
 
Anmälningsblankett bifogas detta medlemsblad och finns på www.swe-shipbroker.se 
 

 
MÅNDAG 25 SEPTEMBER 

 
10 00 Förmiddagskaffe serveras utanför föreläsningssalen 
 
10 30  Introduktion och deltagarpresentation  
 
11 00 Sjöförsäkring – en översikt 

Introduktion, Sjöförsäkring, Transportförsäkring, Ansvar, Avbrott 
 

12 00 Rederiförsäkring – en kort introduktion 
 
12 30  Lunch  
 
13 15 Andra typer av transporter samt lastförsäkring - introduktion 
  Väg – Flyg - Järnväg 
15 15 Fika 
 
15 30  Befraktaransvar och annat transportöransvar 
 
17 30  Avslut för dagen, incheckning på hotell alternativt öppet hus i föreningens lokaler 
 
18 30  Middag för alla deltagare och kursledare på Ölrepubliken vid kansliet 
 
 

   TISDAG 26 SEPTEMBER 
 
08 30 Skeppsmäklarens ansvar, en förmiddag med ITIC 
 
10 00 Några exempel och grupparbeten 
 
10 30 Förmiddagskaffe  
 
11 00  Några exempel och grupparbeten, fortsättning 
 
12.15 Lunch  
 
13 15  Skeppsmäklarrollen och försäkring 

Lite kort om de försäkringar som gäller i Skeppsmäklarens olika roller 
 

15 00 Fika under grupparbetet 
 
16 30 Kursutvärdering, diplomutdelning och info om ICS Tutorship  
 
17 00  Slut! 

http://www.swe-shipbroker.se/
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FÖRENINGENS REMISSVAR GAVS TYNGD AV NY EU-DOM  
 
Finansdepartementet presenterade redan i december ett förslag om att ändra 
momsreglerna som rör varor och tjänster kopplade till fartyg. Bakgrunden till den 
föreslagna ändringen är att domar från EU-domstolen slagit fast att Frankrike inte 
implementerat de relevanta EU-reglerna på korrekt sätt i sin nationella lagstiftning och att 
Finansdepartementet vid en genomgång av den svenska momslagen kommit fram till att 
även Sverige behöver anpassa sin lagstiftning för att uppfylla sina skyldigheter.  
 
Regeländringen är föreslagen att träda i kraft den 1 januari 2018.  
 
De föreslagna ändringarna innebär i korthet: 
 
* Idag görs en koppling till att ett fartyg ska gå i utrikes trafik, dvs. ska angöra en utländsk 
hamn. Detta kommer nu ändras till att fartyget ska gå på öppet hav. Detta innebär t.ex. att 
fartyg som går mellan fastlandet och Gotland kommer att omfattas av undantaget. 
 
* Kopplingen till öppet hav kommer att påverka de fartyg som används för fiske. Det införs 
en särskild reglering om att undantaget även ska omfatta kustfiske, men fiske som sker i 
svenska insjöar kommer inte längre omfattas av undantaget.  Det införs dock en 
begränsning vad gäller leverans av fartygsproviant till fartyg för kustfiske, som inte 
kommer att omfattas av undantaget.  
 
* Reglerna om vilka typer av tjänster som kan omfattas av undantaget blir vidare än 
tidigare och kan omfatta fler slags tjänster så länge det avser rätt sorts fartyg som 
används på rätt sätt.   
 
* Tjänster som anses kopplade till fartygets last, snarare än till fartyget, omfattas inte av 
undantaget för fartyg, dvs. t.ex. lastning- och lossningstjänster idag. Det nya förslaget 
innebär en förändring av detta så att även tjänster som avser att täcka de direkta 
behoven för fartygets last ska omfattas och alltså inte bara det som är för fartygets direkta 
behov.  Detta innebär bl.a. att tjänster som utförs i hamnen i samband med att gods ska 
lastas, lossas och lagras kommer att kunna omfattas av undantaget efter en ändring.  
 
* Finansdepartementet anger att införandet av uttrycket direkta behov innebär att det 
tydligt framgår att undantaget endast gäller i sista ledet, dvs. enbart till den som äger eller 
stadigvarande nyttjar fartyget.  
 
Förslaget har av de remissinstanser vi tagit del av inte uppfattats som särskilt 
kontroversiellt, utan merparten av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget, dock med 
vissa önskemål om förtydliganden på vissa punkter samt synpunkter på att man 
exempelvis anser att det är otidsenligt att undanta inrikes sjöfart från att omfattas av 
undantaget (Svensk Sjöfart).  
 
Sveriges Skeppsmäklareförening har, med hjälp av Monika Edvall och Royne Schiess på 
revisions- och konsultfirman EY, i februari insänt sitt remissvar, i vilket vi uttryckt att om 
lagregleringens uttryck ”direkta behov” ska tolkas på ett sådant sätt att undantaget från 
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moms endast gäller i sista transaktionsledet kommer detta medföra stora 
likviditetseffekter för våra medlemmar. Vi har vidare även påpekat att vi anser att det av 
lagregleringens direkta behov är långt ifrån tydligt att undantaget vid försäljning av varor 
och tjänster endast ska omfatta det sista transaktionsledet och att en tjänst kan ha 
karaktären att den har för avsikt att täcka ett fartygs direkta behov även om tjänsten 
förmedlas och tillhandahålls i flera led.  
 
Våra synpunkter har nu fått ökad tyngd genom en dom som avkunnats av EU-domstolen i 
maj (C-33/16, A Oy). Domen behandlar ett bolags försäljning av stuveri-, lager-, 
skeppsagentur- och speditionstjänster till fartyg som används i sjöfart på öppet hav. 
Tjänsterna såldes av bolaget till ägaren av varorna, befraktaren, speditionsföretag och 
redare. Den nationella skattemyndigheten hade ansett att tjänsterna endast var 
undantagna i de fall där de såldes direkt till befraktaren eller redaren, dvs. i sista ledet.  
 
EU-domstolen slår fast att undantaget i momsdirektivet ska tolkas på ett sådant sätt att 
undantaget inte endast avser tjänster som sker i sista handelsledet utan även tjänster 
som utförs i ett tidigare skede och betalas av en annan part än befraktaren och ägaren 
också ska omfattas av undantaget.  
 
Detta innebär att EU-domstolen slår fast att tjänsterna kan anses vara för ett fartyg och 
dess lasts direkta behov även i andra led än sista handelsledet, dvs. domen bekräftar vad 
vi uttryckt i vårt remissvar. Föreningen har därför insänt en komplettering till remissvaret 
till Finansdepartementet.  
 
Eftersom EU:s momslagstiftning och praxis har direkt effekt på svensk lagstiftning innebär 
detta att EU-domstolens slutsats i domen redan gäller. Detta gör det möjligt för hamnar 
och andra parter som säljer tjänster som avser t.ex. stuveri-, lastnings- och 
lossningstjänster kan sälja dessa tjänster utan att debitera moms – oavsett till vem de 
säljer tjänsterna så länge de vet att tjänsterna är kopplade till rätt sorts fartyg.  
 
Detta underlättar hanteringen både för oss som förmedlar sådana tjänster och för 
hamnarna. Men det är viktigt att vi säkerställer att vi informerar hamnarna om vilket fartyg 
det avser.   
 
Skeppsmäklareföreningen höll i april återigen den mycket uppskattade momskurs som vi 
tagit fram tillsammans med Monika Edvall och Royne Schiess på EY. De föreslagna 
ändringarna gicks då igenom och diskuterades intensivt. Vi kom då fram till att det finns 
ett behov av en ny kurs när reglerna trätt i kraft och vi planerar därför att hålla kursen 
under nästa vår igen.  
 
Om ni har frågor om EU-domen eller andra momsfrågor kan ni ta direkt kontakt med 
Monika Edvall 0703-517702 eller Royne Schiess 0703-189239. 
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MASSIV PROTEST MOT FEM PROCENTS LOTSHÖJNING  
 

Sveriges Skeppsmäklareförening har flera gånger tidigare svarat på remisser angående 
Sjöfartsverkets ständiga höjning av lotsavgifterna. Och nu är det dags igen då 
Sjöfatsverket aviserat en femprocentig höjning av lotsavgifterna från och med nyår.  
I vårt remissvar skriver vi att vi förstår att Sjöfartsverket måste hålla sig inom de ramar 
som regeringen satt, men att vi som näring aldrig kan acceptera att de olika 
transportslagen finanserias enligt olika principer. 
 
Den som menar allvar med orden om att föra över mer gods från väg till sjö måste på 
allvar ge sjöfarten förutsättningar för detta, och då är en höjning av lotsavgifterna helt fel 
väg att gå! 
 
Vi motsätter oss alltså en höjning om fem procent av lotstaxan och skulle mycket hellre se 
en likställighet mellan järnvägens trafikledning och lotsverksamheten.  
Ett alternativ till detta är att den enda kostnaden som borde drabba de som använder 
lotsen är den exakta kostnaden för lotsbåt, båtsman och själva lotsen. Med det synsättet 
skulle lotsverksamheten ha uppnått full kostnadstäckning för länge sedan i de flesta 
lotsområden och kanske skulle det då födas idéer om hur man skulle kunna komma 
tillrätta med underfinansieringen av de lotsområden som inte uppnår full kostnadstäckning 
idag. 
 
Nu, med en femprocentig höjning som smetas ut på alla, är det svårt för Sjöfartsverkets 
kunder och anställda att veta vad de kan göra för att öka effektiviteten. 
Vi vill avslutningsvis understryka vikten av fortsatt rationalisering av Sjöfartsverkets 
verksamhet och fortsatt gemensamt arbete för att få likställighet mellan transportslagen. 
Att isbrytningen likställs med vinterväghållning på väg och järnväg anser vi vara en 
mininivå på likställighet. 
 
Vår bransch brottas dagligen med ny teknik, nya konkurrenter och minskade inkomster, 
det vi behöver minst av allt är ökade kostnader. Det bär nämligen inte alls mot vårt 
gemensamma mål – mer gods på vattenvägen, mindre på överfulla vägar! 
 
Svensk Sjöfart, Sjöbefälsföreningen, SEKO Sjöfolk och Näringslivets Transportråd har 
också protesterat mot höjningen genom sina remissvar.  
 
 

KALENDARIUM  
Juli 
3 – 6 Maritima Mötesplatsen i Visby (info kommer) 
 
September 
5  Donsö Shipping Meet 2017 Mer info 
25 - 26 Försäkringskurs, Göteborg  
 
November 
9  Höstmöte, Göteborg 

http://donsoshippingmeet.com/commercial-meet/
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Jobbannons: 

Import and Logistics Supervisor to Atlantic Container Line Sweden AB 

 

Company description 

Atlantic Container Line is a Swedish company with head office in New Jersey, USA. Since 

1967, ACL has been a specialized carrier of containers, project and oversized cargo, heavy 

equipment and vehicles with the world's largest combined vessels that handles both 

containers and Ro/Ro. ACL offers weekly direct service between Gothenburg and North 

America and from 2017 we are operating the trade with new top modern vessels. ACL is a 

company of the Grimaldi Group of Naples, Italy. 

ACL is now looking for a person with a logistics background that want to be a key 

player in their Import and Logistics team.  

 

Work description  

The role of Import and Logistics Supervisor includes team responsibility while working 

operational within the team. You will have staff responsibility for three colleagues. 

 

Main responsibilities: 

• Manage and develop the import and logistics function in Gothenburg 

• Negotiate transport contracts with rail operators and road carriers 

• Follow-up on KPI’s 

• Manage costs for logistics operations 

• Manage customs reporting 

• Manage import documentation process 

• Manage claims function 

• Control of: 

- Unit reporting 

- Inland transports 

- Transshipment 

- Equipment repairs 

 

Qualifications 

• Higher education in Logistics/Supply Chain or equivalent 

• Several years of experience in logistics area, preferably in shipping 

• Experience in leadership 

• Excellent MS Office skills 

• Fluent in Swedish and English, written and spoken 
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Personal qualities 

Personal qualities we value is an analytical mindset and ability to plan and organize 

your work. You also have a structured approach and ability to work self-managed. 

The role includes a high variety of tasks and therefore, you need a flexible mindset 

and enjoy working in a fast-paced environment. Furthermore, you are an outgoing 

person with a positive attitude and strength in building networks, as well as strong 

communication and presentation skills.  

 

Job Type / scope / place of work       

Permanent employment /Full time/ Gothenburg 

 

Starting Date 

By agreement.  

 

Information  

Selection and interviews will take place on a regular basis and the position may be 

filled before closing date. Welcome with your application via lernia.se as soon as 

possible. 

As one of Sweden’s largest recruitment and staffing agencies Lernia works in a 

diverse international environment. In order to present you in the best way possible, 

we would appreciate if you attach your CV and a cover letter in English as well as in 

Swedish! 

 


