
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 07-06-07

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda 
Falk, Håkan Johansson, Renée Stridh och Marie Alvefelt.

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Ken Camitz valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Då vi inte har fått den 
nya datorn än har heller inget nytt bokföringsprogram blivit inköpt.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

En tjänsteman har avsagt sig sin tjänst som gruppchef på Landvetter och provar 
nu på hos Q-poolen Göteborg.

En tjänsteman har sagt upp sig och slutar 070709.

Lönesättning av de nya akademikerna på tullkrim är klar. Lönerna hamnade 
mellan 23 400 och 24 000.

En tjänsteman på tullkrim/utredningen har fått tjänsten som ställföreträdande 
gruppchef.

En tjänsteman har avsagt sig sin ställföreträdartjänst som gruppchef i Svinesund.



Stefan Berg i garaget har fått förlängt året ut.

6 Kongressen

Till kongressen i Varberg 23-25 oktober ska väljas tio ledamöter. Kate 
Samuelsson åker med i egenskap av ledamot i valberedningen. Förslag på 
deltagare är: Mats Hansson, Renée Stridh, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda 
Falk, Sune Carlsson, Kathrine Månsson, Ann-Christine Rörqvist, Annica 
Danielsson och Marie Alvefelt. Mötet beslutade att välja de föreslagna 
ledamöterna att delta vid kongressen i höst. Som reserver finns Conny 
Lövgren, Netty Börjesson och Håkan Johansson. 

Motioner till kongressen ska lämnas senast 18 juni till förbundsstyrelsen.

7 Tullråd

Överdirektör, Ted Stahl besökte tullrådet och hade med sig och presenterade Per 
Nilsson från Verksledningen. Ted Stahl pratade om vision 2012, drog 
”värstingscenariot” om underskott på upp till 500 miljoner kronor. En utredning 
är tillsatt för att få ekonomi och budget i balans och för att hitta ett sätt att 
effektivisera arbetet.

De nya lönekriterierna diskuterades.

Förslag på rutiner för avgångssamtal lades fram.

En genomgång av de nya uniformspersedlarna gjordes av beklädnadsgruppen.

8 RALS

Avtalet är undertecknat för alla utom KC Q och Administration. Det saknas 
fortfarande ganska mycket pengar för KC Q. 

Än en gång har utvecklings- och lönesamtal inte fungerat på vissa avdelningar. 
Varje tjänsteman har rätt att få veta vad som är bra och vad som är dåligt. Det 
ska inte komma som en överraskning vid lönesamtalet. Alla måste få en 
förklaring till varför man har fått den satta lönen.

Nytt RALS-avtal ska skrivas den 1 oktober i år, då den nuvarande 
avtalsperioden avslutas. OFRp och arbetsgivarverket har påbörjat 
förhandlingarna centralt. Konkreta bud väntas nu.

9 Kurser

Inga aktuella



10 Rapporter

Mats Hansson har varit på arbetsmiljökommittémöte. Generaldirektör, Karin 
Starrin är ordförande. Följande frågor diskuterades; sjukfrånvaro, vision 2012, 
arbetsskaderapporter, friskvård, brandövningen i Norrköping och på 
Huvudkontoret och previas rapport om hur mycket Tullverket tar Previas 
tjänster i anspråk.

Arbetsmiljöverket har varit och besökt Lernacken och hade viss kritik.

Ken Camitz har varit på CBRN-kurs (CBRN = kemiska, biologiska, 
radiologiska nukleära hot och risker). De som är utbildade ska kunna vara 
räddningstjänsten behjälplig vid händelse av strålolyckor. Tullverket har 
instrument och maskiner för att kunna mäta strålning.

11 Övriga frågor

Med anledning av EG-domstolens dom att ”internetsprit” är tillåtet kom frågan 
upp hur vi nu ska hantera detta. Ärendet är inte beslutat i Högsta Domstolen än 
så vi får avvakta tillsvidare.

12 Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 1/8 kl. 09.00. Plats meddelas senare.

13 Mötet avslutades.


