
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 07-03-23

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Linda Falk, Renée Stridh, 
Sune Carlsson, Conny Lövgren, Annica Danielsson och Marie Alvefelt.

§ 1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

§ 2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

§ 3 Ken Camitz valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen 
beslutsuppföljning.

§ 4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 5 Inkomna skrivelser

En tjänsteman på Tullkrim/span i Göteborg har fått vikariatet som gruppchef i 
teknikspaningsgruppen.

En tjänsteman har fått förflyttning från projektledare till analys.

En tjänsteman har blivit återanställd vid KC Ombud i Hån.

Tjänsten som nationell specialist, juridik på KC Q är nu tillsatt.



Efter avslutad grundutbildning inom Brottsbekämpningen har nio tjänstemän 
fått tillsvidareanställning vid KC Gränsskydd Göteborg.

Efter avslutad grundutbildning inom Effektiv Handel har tre tjänstemän fått 
tillsvidareanställning vid KC Q i Göteborg.

En tjänsteman har fått tillsvidareanställning i Eda från 1 mars.

En tjänsteman har fått tillsvidareanställning i Svinesund från 1 mars.

En tjänsteman har fått tillsvidareanställning i Svinesund från 1 mars.

§ 6 Årsmöte

Årsmötet är tisdag 27 mars kl. 16.30 i konferensrum Pater Noster. En kvinna 
från AMF (arbetsmarknadsförsäkringar) kommer dit och informerar om 
pensioner. Tullrådets ordförande, Johnny Johansson, kommer och informerar 
om bl.a. löneläget.

§ 7 Tullråd

Tullrådet hölls 14-15 mars i Stockholm. Generaltulldirektör, Karin Starrin, och 
Överdirektör, Ted Stahl, kom dit första dagen och informerade om Tullverkets 
ekonomiska läge för framtiden. Ordföranden vid KC-orterna redogjorde för 
läget i löneförhandlingarna.

Ett nytt arbetsmiljöavtal har tecknats.

En skrivelse från landets hundförare behandlades. De kräver en högre ersättning 
för foder och en viss ersättning för det arbete som sker med hundarna på 
fritiden.

Nya beklädnadspersedlar är framtagna.

Grupperna som är tillsatta att arbeta med lönekriterierna fortsätter sitt arbete.

Av de 148 tjänstemän som hade möjlighet att ingå PL-avtalet har 35 tackat ja. 
Det är ännu inget klart om de som är födda 1949 kommer att bli erbjudna 
samma avtal.

§ 8 RALS

RALS-förhandlingarna har strandat runt i landet och det står just nu still. 
Tolkningen av avtalet skiljer sig mellan verksledningen och Tull-Kust. Tillskjuts 
inte mer pengar kommer avtalet att lämnas upp centralt igen.



§ 9 Kurser

Föreläsning, Mera Självkänsla!, på Lorensbergsteatern 24 maj 
13.00-15.30 eller 17.30-20.00. Föreläsare är Mia Törnblom. I mån av plats tas 
anmälan emot fram till seminariestart.

Föreläsning, Voffo gör vi på detta viset?!, på Konserthuset Stenhammarsalen 16 
april 13.00-15.30 eller 18.30-21.00. Föreläsare är Viveca Lärn och Sverre 
Sjölander. Anmälan helst före 10 april.

§ 10 Rapporter

Tullfiltret på Säve flygplats ser ut som en byggarbetsplats. Det finns inga fasta 
telefoner, inget överfallslarm och visitationsutrymmena är omöjliga att använda 
ur säkerhetssynpunkt. Ordförande, Mats Hansson, ska ta upp problemet på 
ledningsmötet på måndag 26 mars.

De vilorum som finns i ”femman” är i mycket dåligt skick. Sängarna är mycket 
obehagliga. Tullmästarnas gamla omklädningsrum skulle passa som vilorum. 
Skulle det kunna fungera?

Kate Samuelsson har varit på TCO-rådet. På det mötet togs beslutet att lägga ner 
TCO-rådet i Västra Götaland. Anledningen är att missnöjet med TCO är stort.

Sune Carlsson berättade att han har varit i Dover i England för att titta på deras 
scannerarbete.

§ 11 Övriga frågor

Hur många timmar är semestern på?
Till och med det år arbetstagaren fyller 29 år 224 tim
Från och med det år arbetstagaren fyller 30 år 248 tim
Från och med det år arbetstagaren fyller 40 år 280 tim

Den nationella specialisten för organiserad brottslighet på KCGG är efterfrågad 
för att informera. En skriftlig förfrågan bör skickas till chefen för staben på 
KCGG.

§ 12 Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 4 april kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

§ 13 Mötet avslutades


