TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 08-03-05
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Linda Falk, Håkan
Johansson, Netty Börjesson, Sune Carlsson, Conny Lövgren, Annica Danielsson,
Ann-Christine Rörqvist och Marie Alvefelt.
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Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
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Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3

Håkan Johansson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen
beslutsuppföljning.

4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5

Inkomna skrivelser
Utredningen på tullkriminalen i Göteborg har så mycket utredningar som ligger i
balans att man har tagit beslut om att tillfälligt placera två spanare på
utredningen. Till en början handlar det om perioden 1/3 – 15/5.
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Kostymgruppen
Delar av kostymgruppen och Generaldirektören besökte Göteborg 25-26/2.
Många upplevde att de inte kunde svara på några frågor, uppträdde arrogant och
nonchalant! När Effektiv Handel träffade gruppen fick de mycket beröm för det
fantastiska arbete som de utfört under 2007. Då påpekade någon att det var
konstigt att de då inte får någon löneförhöjning (deras RALS för 2006 är inte
klar än…) Inget svar från ledningen på den frågan heller!

När gruppen sedan åkte ut till personalen på Landvetter fick de ett papper med
20 skriftliga frågor av personalen. Inte en enda fråga fick de något ordentligt
svar på! Bl.a. frågade man vad arbetsgivaren kommer att göra när t.ex. Arlanda
har selekterat ut ett objekt som blir minutoperativt och ingen hinner upp till
Landvetter innan ankomst? Inget svar! Hur kommer det sig att Tullverket
kommer att bli så mycket bättre när man avskedar 300 tjänstemän? Inget svar!
Tjänstemännen på Landvetter var efter det mötet ordentligt nertryckta i skorna,
men moralen är ändå trots allt hög och de kämpar på.
Kostymgruppen har vid flera tillfällen under dessa dagar erkänt att man har tittat
på åldersstrukturen och avsiktligt försökt att behålla de yngre tjänstemännen.
Tre politiska partier har besökt tullen på Landvetter. För alla partier
presenterades kostymgruppen förslag kortfattat och vad det kommer att innebära
för såväl Göteborg/Landvetter som hela riket. Därefter informerade en
tjänsteman från strategisk underrättelse om trafikflöden, hotbilder och den
tänkta personalstyrka som finns kvar för att uträtta jobbet. Vid alla dessa tre
tillfällen möttes facket och personalen av förvånade ansikten från politikerna
som inte visste att Tullverket var i en sådan situation där man föreslår en
personalminskning på ca 300 tjänstemän.
Första partiet som besökte Landvetter var Folkpartiet med bl.a. Gunnar Andrén
som sitter i skatteutskottet. Enligt honom har inte Tullverkets ledning varit i
skatteutskottet och påtalat de ekonomiska problem som väntas uppkomma.
Det andra partiet att besöka Landvetter var Socialdemokraterna med bl.a. Lars
Johansson som är vice ordförande i skatteutskottet. Även han säger att han inte
har hört något från Tullverket om dess ekonomiska situation.
Sist ut var Moderaterna som var lika förvånade som de två tidigare partierna.
Kostymguppen själva påstår att de har varit både hos finansen och
skatteutskottet och äskat pengar! Något som är mycket märkligt är att de inte har
presenterat någon konsekvensanalys av förslaget!
Nu i dagarna kan man läsa på intranätet att ledningen har varit och äskat pengar
till verksamheten och CTS! Vad man undrar är varför detta görs nu och inte när
problemet identifierades?
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RALS
Slutbud ska komma idag angående RALS 2006. Om någon av parterna säger nej
till det budet går det troligen vidare till arbetsgivarstyrelsen som tar ett beslut!
Den nya RALS:en kommer att gälla från årsskiftet 07/08. Här vill arbetsgivaren
• Ha två revisionstillfällen istället för tre
• Se över arbetstidsbestämmelserna i Tull-Alfa
• Avskaffa aspirant- och utvecklingslön

•

Att en förhandlingsmodell används, alltså kollektiva förhandlingar eller
enskilda

Flera förhandlingstillfällen är inbokade nu under våren.
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Årsmötet
Årsmötet hålls den 18 mars kl. 16.30 i Backa Folkets Hus. Förbundsordförande
Björn Hartvigsson och Malmöavdelningens ordförande, Jan Martinsson
kommer. Facklig tid utgår!
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Kurser
Se Tull-Kust:s hemsida!
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Rapporter
Mats Hansson var på Malmöavdelningens årsmöte och höll i klubban. Där var
många och livliga diskussioner ang. kostymgruppens förslag.
En skyddsrond är gjord i ”femman”, på Säve och på tullfiltren vid färjorna. Flera
anmärkningar måste åtgärdas!
Ett namnuppror startade 29/2. Skriv under och sprid det vidare till allmänheten
och näringslivet!
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Övriga frågor
Ann-Christin ska besöka två långtidssjuka!
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Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 20/3 kl. 09.00. Plats meddelas senare.
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Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

