
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 07-10-15

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda 
Falk, Håkan Johansson, Renée Stridh, Netty Börjesson, Kathrine Månsson, Annica 
Danielsson, Ann-Christine Rörqvist och Marie Alvefelt.

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Netty Börjesson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Kassören, Renée 
Stridh har inte hunnit kontrollera på vilket konto som avdelningens pengar ska 
placeras.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

Ny chefsjurist har anställts som börjar 1 december.

Ordinarie driftchef på KC Q är tillbaka efter tjänstledighet.

Tjänsten som stf gc på teknikspangruppen KCGG är tillsatt.

6 RALS

Den ”gamla” RALS:en är ännu inte slutförhandlad. På KC Q är det 86 
medlemmar, kollektivt och 24 medlemmar som har haft lönesättande samtal där 
arbetsgivaren har valt att stranda förhandlingarna. Troligen går förhandlingarna 



vidare till en nämnd. Inom Brottsbekämpningsprocessen har 50 lönesättande 
samtal strandat, varav två på KCGG. 

KC Ombud och KC Företag har precis blivit färdiga.

Angående kommande RALS så pågår förhandlingar mellan OFR och 
arbetsgivarverket. I nuläget finns ingen tidslängd eller procentsats klar. Övriga 
avtal inom offentliga sektorn har slutat på treårigt och 10,2% – 11%.

7 Kongressen

Allt kongressmaterial och alla motioner är genomgångna av styrelsen.

8 Avdelningsmöte

Nästa avdelningsmöte bestämdes till måndag 5 november kl. 16.30 i 
konferensrum Pater Noster.

9 Kurser

En kurs är aktuell. Stressen – vad gör vi åt den? 5-7 december och sista 
anmälningsdag är 12 november.

10 Rapporter

Arbetsmiljökommittén
Mats Hansson har varit på arbetsmiljökommittémöte. Karin Starrin pratade bl.a. 
om budgetläget och om kommande tillskott i budgeten.
Previa redogjorde för sjuktalen i Tullverket, som minskar. Previa ägs numera av 
en dansk stiftelse.
Tillbudsrapporterna minskar i Göteborg och Skåne men ökar i Stockholm.
När det sker något tillbud ska detta rapporteras i loggboken. Det har riktats 
kritik mot loggboken då det är krångligt att både skriva in och läsa.

Nordiska tulltjänstemannaorganisationen (NTO)
Mötet hölls i Trondheim. Varje land rapporterade om läget i respektive land. 
Danmark har lagt ner servicetrappan för tillfället! Danmark har ca 600 
tulltjänstemän. I Island finns det 120 tulltjänstemän och där pratar man om att 
ev. slå ihop tull-kust-polis. Finnarna är några hundra tulltjänsteman fler än oss i 
Sverige. I Norge är man ca 1700 tulltjänstemän.

Inga-Lill Backlund, Rodjer Andersson och Monica Haara har haft möte 
angående frågor som rör alla som arbetar i ”femman”. Bl.a. måste säkerheten 
öka. Av någon anledning har man då valt att ta bort behörigheten att ha tillträde 
till lokalerna i femman för personalen ute på Arendal och på tullkammaren på 
Landvetter. Endast cheferna har kvar sina passerkort. 



På mötet beslutades också att ljuset kommer att släckas på våningarna fem och 
sju på nätterna.

Information från ledningsgruppsmötet
Peter Magnusson redogjorde för AEO, godkänd ekonomisk aktör, som är 
tvingande inom EU. KCGG meddelade att det är fortsatt övertidsstopp.

Nya lokaler håller på att byggas på Säve flygplats som ska stå klart 1 januari 
2008.

Tullkammaren i Landvetter ska byggas om och bli mindre.

Gränsskyddsgrupp 3 i Göteborg kommer att ändra sin tjänstgöringslista och gå 
in på gamla grupp 4:s lista fr.o.m. 15 november för att få bättre täckning.

En ny färjelinje kommer att startas i norra Bohuslän som ska trafikera SE-NO-
DK.

Ett önskemål från gränsskyddsgrupperna i Göteborg är att få tillgång till DFDS 
gamla lokaler i frihamnen för att ha någonstans att visitera lastbilar.

11 Övriga frågor

Kommer administrationen för alla Sveriges myndigheter att slås ihop? Mats har 
inte hört några reaktioner från Tullverket på detta!

12 Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 15 november kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

13 Mötet avslutades


