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Minnesanteckningar 07-05-08

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda 
Falk, Renée Stridh, Netty Börjesson, Sune Carlsson, Annica Danielsson och Marie 
Alvefelt.

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Linda Falk valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

Ändring av organisatorisk hemvist har gjorts för ”gamla” gränsskyddsgrupp 4.

Tjänsten som handläggare under gränsskyddschefen har nu blivit permanent.

Ännu ett avslag har kommit på en delpensionsansökan.

Tjänsten som marknadsföringschef på KC Q har blivit flyttad till KC Företag i 
Stockholm.

Gruppchefen på Landvetter-klareringen har avsagt sig tjänsten.

Regeringen har i en proposition förslagit att arbetsgivarens skyldighet att 
genomföra rehabiliteringsutredningar ska avskaffas. Arbetsgivaren ska istället 
efter samråd med den anställde lämna de upplysningar till Försäkringskassan 



som behövs för att Försäkringskassan tillsammans med den sjukskrivne ska 
kunna klarlägga dennes behov av rehabilitering. Riksdagen förväntas ta beslut i 
frågan 23 maj 2007. Godkänns förslaget kommer de nya reglerna träda i kraft 1 
juli i år.

Regeringen har också lämnat en proposition till riksdagen om ändringar i LAS. 
Ändringarna gäller; Möjligheten att tidsbegränsat anställa, Ny 
tidsbegränsningsgrund: allmän visstidsanställning, Vikstoppsregeln ändras, 
”Extramånaderna ” försvinner och informationsskyldigheten till föräldralediga. 
Vid intresse att läsa mer finns det utförligare information på 
www.arbetsgivarverket.se .

Ett förslag från Personalavdelningen, Inger Djurklou, har lämnats på att de 
besöken varje tjänsteman får göra hos företagshälsovården innan de rapporteras 
till arbetsgivaren minskas från 1+4 besök till 1+1 besök. Förslaget ska MBL-
förhandlas.

Information angående användandet av prefix när man har delad faktura för 
tjänstemobiltelefon finns att läsa på följande länk 
http://intranet/admin/Teknik/Telefoni/Mobil_Telefoni/m_faktur.htm .

6 Inköp av programvara

Kassören kommer att få en annan dator med Windows XP och då fungerar inte 
det bokföringsprogram som idag finns. Kassören föreslår därför att ett nytt 
bokföringsprogram köps in. Det kostar ca 1 000 kronor. Mötet beslutade att ett 
nytt bokföringsprogram köps in av kassören.

7 Kongressen

Avdelning Väst får skicka tio ledamöter till kongressen. Kate Samuelsson ingår 
i valberedningen och åker förutom dessa tio. Alla som deltog på mötet idag kan 
tänka sig att åka. Beslut om vilka som ska åka tas på nästa styrelsemöte. 

Motioner till kongressen bör lämnas in till nästa styrelsemöte.

8 RALS

Effektiv Handel
KC Q - förhandlingar pågår.
KC Företag - förhandlingar pågår, snart klart.
KC Ombud - förhandlingar pågår.

Brottsbekämpningen
KC Gränsskydd Göteborg – preliminärt klart.

Förhandlingarna ang. Administration och IT pågår.

http://intranet/admin/Teknik/Telefoni/Mobil_Telefoni/m_faktur.htm
http://www.arbetsgivarverket.se/


9 Kurser

Inga aktuella

10 Rapporter

Två av styrelseledamöterna har varit på ”Stora Inspirationsdagen”. En mycket 
intressant och rolig dag. Stefan Odelberg var konferencier. Bland föreläsarna 
kan nämnas Renata Chlumska, som har paddlat och cyklat runt USA, Susanne 
Axell, i fråga doktorn, Tina Nordström, som lagade en gryta och berättade om 
en TV-inspelning i USA och Kjell Bergqvist, som skällde på TV4 och övriga i 
mediebranschen. 

Tre tjänstemän har sökt tjänsten som gruppchef för teknikspangruppen.

En tjänsteman från  Svinesund ska tjänstgöra på EH-staben året ut i CTS-
projektet.

11 Övriga frågor

Nya anslag om den nya styrelsens sammansättning efterfrågades. 

12 Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 7 juni kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

13 Mötet avslutades


