
 

 

 

    Motion V 

Kommunfullmäktige 

 

       

Kommunalisera verksamheterna i Göteborgs hamn 

 

I november 2009 fattade kommunfullmäktige beslut att privatisera driften av Göteborgs 

hamn. Ett beslut som alla partier utom Vänsterpartiet stod bakom. Privatiseringen genomdrevs 

med argumenten att göra hamnen mer effektiv och konkurrenskraftig. Att privatisera driften 

skulle också stärka Göteborgs hamn som godsnav och enligt beslutsunderlaget ”tillgodose 

kundernas och varuägarnas krav om bättre tillgänglighet och högre effektivitet”.  Vi kan 

tyvärr idag konstatera att stora delar av verksamheten gått åt fel håll efter att privatiseringen 

genomfördes.  

Inte minst har effekterna varit negativa i containerterminalen. Den nuvarande operatören 

APMT tog över verksamheten 2012 och containervolymerna har därefter minskat kraftigt. 

Mellan 2012–2017 minskade de hanterade containervolymerna med nästan 30%, från 900 000 

till 645 000 containrar. Att en mindre uppgång skedde 2018 förändrar inte den långsiktiga 

bilden. Detta har skett samtidigt som den globala marknaden totalt har vuxit. 2017 var 

terminalens marknadsandelar i förhållande till andra svenska hamnar nästan 20% lägre 

jämfört med 2011.    

Containerverksamheten har under flera år präglats av en arbetsmarknadskonflikt mellan 

operatören APMT och majoriteten av de anställda, organiserade i Hamnarbetarförbundet. Till 

skillnad från vad som ofta påstås är det inte de mycket begränsade stridsåtgärder som 

hamnarbetarna tagit till som är orsaken till den fleråriga negativa verksamhetsutvecklingen. 

Snarare bör antas att nedgången är en effekt av att APMT ser Göteborgs hamn som en perifer 

hamn i en större världsomspännande struktur, effekterna av konfliktåtgärder initierade av 

APMT själva samt en oklar och dålig ledning av arbetet.  

Nedgången i volymer började dessutom flera år före konflikten med Hamnarbetarförbundet. 

Därför är det djupt olyckligt att använda containerhamnen som förevändning för att föreslå 

begränsningar av strejkrätten. En enskild arbetsgivares aggressiva personalpolitik har blivit en 

bricka i ett spel som riskerar att på djupet ändra styrkebalansen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare på hela den svenska arbetsmarknaden. Tyvärr har Göteborgs stad spelat med i 



denna charad. 

Den dramatiskt negativa utvecklingen i hamnen har med andra ord fått mycket stora 

konsekvenser för hela landet. Som ägare av hamnen har Göteborgs stad ett ansvar att agera. 

Staden har fortsatt det övergripande ansvaret för verksamhetsutvecklingen och infrastrukturen 

i hamnen. Enligt Göteborgs Hamns ägardirektiv, som godkänts i kommunfullmäktige, ska 

bolaget verka för att ”Hamnens roll som ledande export- och importhamn ska stärkas” och de 

avtal som sluts med leverantörer ”ska medverka till kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, 

tillförlitliga och säkra hamn- och logistiktjänster för att möjliggöra fortsatt tillväxt”. Det är 

direktiv som förpliktigar och det är hög tid att staden tar ansvar för att säkerställa hamnens 

och industrins förutsättningar. Utvecklingen har hittills gått åt helt fel håll. 

En välfungerande hamn är viktig för samhällsekonomin, industrin och påverkar många 

människors arbeten. En sammanhållen, kommunal, hamnverksamhet har bättre förutsättningar 

att se till att verksamheten utvecklas positivt och därmed att göteborgarnas pengar används 

klokt och effektivt. Nu vet vi vilka negativa konsekvenser privatiseringen av hamnen 2009 

medförde. Det är därför dags för staden att återta ansvaret och att verksamheten i hamnen tas 

över av kommunen.       

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

1. Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret uppdras att i samverkan med Göteborgs 

Hamn AB få i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur 

ingångna koncessionsavtal med operatörer i Göteborgs hamn kan hävas. 

 

2. Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret uppdras att i samverkan med Göteborgs 

Hamn AB få i uppdrag att återkomma med förslag till kommunfullmäktige på en 

genomförandeplan av kommunal drift av verksamheterna i Göteborgs hamn. 

    

 


