
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 07-12-20

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda 
Falk, Håkan Johansson, Renée Stridh, Kathrine Månsson, Sune Carlsson, Conny 
Lövgren, Annica Danielsson och Marie Alvefelt.

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Annica Danielsson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen 
beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

Katarina Spolén har fått förlängt sin tjänstgöring på EH-staben hela året 2008.

Tommy Karlsson som vikarierar för Spolén i Svinesund har också fått förlängt 
sin chefstjänst lika länge.

Förordet till tjänsten som chef för operativa underrättelseavdelningen har gått 
till Christina Hasselgren.

Claes Vingård flyttar från Hån till Svinesund.



6 Kostymgruppen

Något färdigt förslag har inte kommit än. Tull-Kust har fått en muntlig 
information av överdirektör, Ted Stahl. 

Rapporten kommer att offentliggöras i mitten av januari 2008.

7 Tullråd

Under första dagen av tullrådet var Karin Starrin och Ted Stahl inbjudna. Tyvärr 
hade de bara avsatt 30 minuter för mötet. De informerade om senaste nytt, men 
inget om vår framtid. 

RALS, den gamla och den nya, diskuterades. Det lämnades också rapporter om 
bl.a. arbetsmiljökonsekvensanalyser och jämställdhetsgruppen. För att läsa mer 
om Tullrådet, gå in på www.tullkust.se . 

8 RALS

RALS 2006: Lönenämnden har sedan 23 november arbetat med att medla 
mellan Tull-Kust och Tullverket. Den 12 december kom Owe Landgren, 
opartisk ordförande, med ett bud som i princip var att arbetsgivaren och facket 
”gick halva vägen var”. Tull-Kust accepterade budet, men arbetsgivaren sa nej. 
Frågan kommer nu att föras vidare till en central lönenämnd (Arbetsgivarverket 
och OFR). Det arbetsgivaren sa nej till var 2700 kr/månaden fördelat på 148 
tulltjänstemän!!

RALS 2007: Det nya avtalet finns att läsa på Tull-Kust:s hemsida. I stora drag är 
det ett treårigt avtal med en individgaranti på 1050 kr/mån. på tre år. 
Arbetsgivaren har ”köpt loss” okt-dec 2007 för en engångssumma på 3600 kr 
som betalas ut med decemberlönen. Förhandlingar startar i januari.

9 Kurser

Inga aktuella

10 Rapporter

Tullverket kommer att anmälas för två MBL-brott då de glömde att informera 
facket om flytten av MUC från Karlskrona till Stockholm och flytten av 
telefonväxeln från Tegeluddsvägen till Alströmergatan i Stockholm.

http://www.tullkust.se/


De nationella specialisterna på BB har idag sin chef på KCGG:s stab. Ett förslag 
finns nu att de istället ska styras från BB-staben i Stockholm.

Beredskapen av projektledarna på BB kommer att återinföras.

Narkotikahunden i gsg1 i Göteborg kommer att pensioneras efter årets slut. Den 
kommer inte att ersättas med någon ny hund.

Förhörsrum kommer att byggas i källaren i ”femman”.

Tackkort har inkommit från Lennart Brantelids dödsbo och från tre 
långtidssjuka.

11 Övriga frågor

Protokollen som ska läggas ut på hemsidan ska numera skickas till Björn Roos.

Landvetters ankomsthall ska byggas om och förbättras. Nu visar det sig att det 
ska vara glasväggar på många ställen vilket innebär att allmänheten kommer att 
kunna se in i visitationshallen. Cheferna på Landvetter måste lyfta problemet till 
gränsskyddschefen!

12 Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 9 januari kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

13 Mötet avslutades


