TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 07-01-29
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Linda Falk, Renée Stridh,
Stefan Russberg från §7, Sune Carlsson, Annica Danielsson och Marie Alvefelt.
§1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

§2

Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

§3

Renée Stridh valdes att justera dagens styrelseprotokoll. En ny skrivare har
köpts in till expeditionen.

§4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§5

Inkomna skrivelser
Gruppchef för gränsskyddsgrupp fyra i Göteborg har fått förflyttning till
Operativ samordning.
En tjänsteman har fått vikariat som gruppchef i gränsskyddsgrupp fyra och har
nu blivit rätt lönesatt.
En tjänsteman har fått förflyttning från Hån till gränsskyddsgrupp i Göteborg.
Nyanställda på Effektiv Handel vid norgegränsen har fått en lönejustering.
En tjänsteman har fått förflyttning från span till analys.
En tjänsteman har blivit återanställd som tullinformatör.

§6

Ny ställföreträdande chef för Ulrika Berndtsson är Jane Mathiasson.
Årsmöte
Årsmötet bestämdes till tisdag 27/3 kl. 16.30 i konferensrum Pater Noster i
femmanhuset i Göteborg.

§7

RALS
Ordföranden har varit i Malmö och löneförhandlat med Effektiv Handel. Bud
har lämnats från arbetsgivaren och nya förhandlingar är bokade i Stockholm
12/2.
Lönebud från KC Gränsskydd Göteborg kommer på onsdag 31/1.

§8

Kurser
Pensionsutbildning i Göteborg 15/3 kl. 9-16.30. Sista anmälan 22/2.

§9

Rapporter
Förhandlingarna om förändringarna för teknikspanarna är nu klara. Idag är de en
egen grupp, men nu ska de integreras i de andra spangrupperna med två tekniker
i varje grupp. Gruppchefen för teknikspan ska arbeta dagtid.
Lokalförändringarna på plan sex är i full gång. Spans gamla utsättningsrum ska
slås ihop med intilliggande konferensrum (TUE) och bli ett stort utsättningsrum.
Lunchrummet kommer att bli konferensrum och nuvarande utsättningsrum ska
istället bli ett nytt lunchrum. Spans lokaler kommer att blir oförändrade.
Tjänsten som lokalsamordnare kommer att utlysas externt.
Tull-Svar kommer fortfarande att ha öppet till kl. 19 men samtalen styrs över till
tullklareringen i Stockholm kl.17-19. Personalen på Tull-Svar i Göteborg
behöver då bara bemannas till kl.17.
Besked om tillsättning av tjänsterna som sambandsmän i Berlin och Warszawa
skulle lämnats av överdirektör, Ted Stahl, i november-december förra året. I
Göteborg har tre tjänstemän sökt och de har inte fått något besked än.
I samband med höjningen av A-kassan har ca 40 tjänstemän lämnat SeA. Av
dessa har fyra tjänstemän begärt utträde ur Tull-Kust.
Arbetsmiljöverket har i samband med den gasade containern i Stockholm
påpekat att rutinerna måste ändras vid kontroller.
Förrådet har nu fått fasta öppettider, se intranätet.
Motionshallen nere i källaren är nu bokningsbar.

Golvet inne i omklädningsrummen ska rengöras ordentligt eller ev. bytas ut.
En tvättmaskin ska installeras i damernas omklädningsrum. Under mötets gång
påpekades det att även herrarna behövde en då den befintliga används till att
tvätta smutsiga golvmoppar.
Brandlarm efterfrågas. Alla korridorer ska få sänkt innertak och i samband med
detta kommer brandlarm att installeras inom detta halvåret.
Källvatten finns nu i objekt 7.
Rapportstället i Göteborg är fortfarande kvar. Inga besked om när det ska
upphöra och flyttas till administration i Sundsvall.
Arbetsmiljökommittémöte kommer att hållas i Stockholm 30/1.
§ 10

Övriga frågor
Inga.

§ 11

Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 22/2 kl. 09.00. Plats meddelas senare.

§ 12

Mötet avslutades.

