
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 08-04-23

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda 
Falk, Renée Stridh, Kathrine Månsson, Sune Carlsson och Marie Alvefelt.

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Kathrine Månsson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. 
Ett nytt redovisningsprogram har nu blivit inköpt och en ansökan om 
internetbank har också gjorts.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

En tjänsteman har fått ett distansavtal om att få arbeta hemifrån max två gånger i 
veckan.

Aspirant- och utvecklingslön upphörde 1 april i år för de nio nyaste anställda på 
KCGG. Deras nya löner blir 21 000 – 22 000 kronor.

En tjänsteman har utsetts till ställföreträdande gruppchef på Tullkrims 
analysavdelning.

En huvudinstruktör/instrumentansvarig och fyra ytterligare instrumentansvariga 
för rattfyllerikontroller har utsetts för KCGG.



En tjänsteman har utsetts till ställföreträdande gruppchef för 
teknikspaningsgruppen i Göteborg.

Ett beslut om DNA-provtagning i Tullverket har gjorts. En från varje 
gränsskyddsgrupp respektive spangrupp i Göteborg och Landvetter ska gå 
utbildning.

6 Kostymgruppen

Pensionsansökningarna är nu klara och 127 tjänstemän har ansökt, varav 21 är 
medlemmar i Avdelning Väst. I övrigt har Generaltulldirektör, Karin Starrin 
kallat till möte med Tull-Kust på måndag 28 april för att informera om 
inriktningen med anledning av tillskottet på 50 miljoner i vårbudgeten..

7 RALS

De centrala förhandlingarna pågår i positiv anda. 
Löpande information finns att läsa på www.tullkust.se.

8 Kurser

Högre arbetsmiljökurs på Bergendal 8-10 september och 20-21 oktober. Sista 
anmälningsdag 11 juni. 

9 Rapporter

Ordförande, Mats Hansson, har varit i Arendal och diskuterat kostymgruppens 
förslag. Det är ingen övertalighet i Arendal men förändringar i arbetet är 
föreslaget.

En översyn av nationella specialister inom Brottsbekämpningsprocessen är 
gjord. Förslaget är att de flyttas över till BB-staben. Från början var det 
meningen att Tull-Kust skulle ingå i översynsgruppen, men blev plötsligt 
uteslutna utan förklaring.

Även en översyn av de nationella specialisterna inom Effektiv Handel avseende 
numerär och styrning är påbörjad.

Gränstullsamarbetsnämnden består av verksledningen från svensk respektive 
norsk tull och båda länders fackliga organisationer. Nämnden träffades förra 
veckan och mötet startade med att varje lands verksledningar kort berättade om 
det aktuella läget i verksamheten. Bl.a. kommer den nya E18 invigas i oktober 
och de båda ländernas tullstationer kommer att samlokaliseras. Till en början 
kommer dock de nuvarande stationerna bli kvar.

http://www.tullkust.se/


Föreningsdragen till bl.a. GTIF måste bli annorlunda då Tull-Kust har övergått 
till central uppbörd. Arbetsgivaren administrerar detta så länge.

Förslag på ritning till förhörsrummen/visitationsrummen nere i källaren i 
femman är klara.

Lokalerna vid den nya färjan Kålvik-Sarpsborg är ännu inte klara.

10 Övriga frågor

Vad är minimistandarden för tjänstemän som måste övernatta vid en 
tjänsteutövning? Frågan regleras i Tull-Alfa.

Var finns bestämmelserna som reglerar arbetstiden, tillfälliga listor? Också Tull-
Alfa.

Porten till visitationshallen på masthuggskajen måste bytas ut. Anmälan är gjord 
men inget har hänt ännu.

11 Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdag 20 maj kl. 09.00. Plats meddelas senare.

12 Mötet avslutades


