
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 08-06-16

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

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Conny Lövgren valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen 
beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

En tjänsteman har sagt upp sig från Tullverket.

En av tjänsterna på tullåklagarexpeditionen i Göteborg har tillsats.

En tjänsteman har fått tillsvidareanställning på KC Adm. i Göteborg.

6 Ominriktning av Tullverket 2008

Enligt ominriktningsbeslutet ska fyra arbetsgrupper utses och därtill 
referensgrupper. Tull-Kust kommer att ha en representant i varje referensgrupp.



7 RALS

Ett nytt avtal är påskrivet och klart och nu väntar lokala förhandlingar. I stora 
drag blir det två revisionstillfällen, 1 juli 2008 och 1 januari 2010, istället för tre 
med ett löneutökningsutrymme på 7 respektive 3,4 procent av löneunderlaget. 
Det utgår en individgaranti på 1050 kronor på tre år. 

De som vill ha lönesättande samtal ska meddela Tull-Kust detta senast 25 juni.

8 Kurser

Inga aktuella.

9 Rapporter

Arbetsmiljökommittén
Ett nytt företagshälsovårdsavtal med Previa har slutits. Bl.a. innebär det nu att 
alla tjänstemän bara får ett besök innan arbetsgivaren meddelas.

Nytt riksdagsbeslut om sjukförsäkringen är taget och gäller fr.o.m. 1 juli 2008. 
Efter sjukskrivning i tre månader och tjänstemannen inte kan återgå till ordinarie 
tjänst kan omplacering ske inom myndigheten. Efter sjukskrivning i sex 
månader och tjänstemannen inte kan återgå till ordinarie tjänst eller omplaceras 
inom myndigheten kan uppsägning komma i fråga.

En jämförelse har gjorts mellan tjänstemän med ålder 55+ och delpension och 
tjänstemän 55+ som arbetar heltid angående deras sjukfrånvaro. Den är dubbelt 
så stor bland heltidarna!

Arbetsmiljöenkäten som har legat ute på intranätet har bara haft en 
svarsfrekvens på 45%.

Under arbetsmiljökommittémötet uppmärksammade Mats Hansson att det är ca 
200 tjänstemän i landet som har levt under uppsägningshot i fyra månader i 
onödan. Det är en oerhörd börda dessa tjänstemän har burit. Om inte 
arbetsgivaren tar tag i denna psykosociala arbetsmiljöfråga kan det bli ett 
problem.

Uppdrag – Översyn av gränsskyddsgrupperna i Göteborg – Landvetter

En grupp har utsetts som ska se över gränsskyddsverksamheten i Göteborg och 
Landvetter. Förslaget är att endast en grupp på sju tjänstemän ska vara 
stationerade på Landvetter på dagtid. Övriga ska ingå i gränsskyddsgrupperna i 
Göteborg och utöka dessa. Nya tjänstgöringslistor ska göras.



Arbetsmiljökonsekvensanalys

Tullsvar ska koncentrera sin verksamhet till Göteborg. Det är tänkt att det ska 
gälla från 1 januari 2009. Det är i nuläget oklart om tullsvar i Göteborg kommer 
att tillföras resurser motsvarande de som kommer att försvinna på de orter där 
tullsvar läggs ner. Detta kan komma att innebära sämre service för såväl 
näringsliv som privatpersoner.

KC Ombud

En arbetsgrupp skall se över möjligheterna för att kunna koncentrera KC 
ombuds olika  arbetsuppgifter till de tre huvudorterna, allt enligt 
kostymgruppens förslag. Norgegränsen berörs inte. Gruppens arbete beräknas 
starta i september. Tull-Kust:s representant i gruppen är Mats Hansson.

Hån

En samlokalisering kommer att ske med norska tullen vid E18 i Hån. E18 ska 
invigas i september men de nya lokalerna dröjer troligen ytterligare ett år. Fyra 
tjänstemän kommer att sluta eller ta tjänstledigt inom kort.

Löneförhandling

Löneförhandlingar har begärts för tjänstemän inom CBRN, SMT och de som 
kommer att ansvara för alkoholutandningsprov. Förhandlingarna slutade i total 
oenighet och kommer troligen återupptas efter RALS-förhandlingarna.

10 Övriga frågor

Information lämnades att semesterhemmet, Ledsund har sålts.

11 Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag 4 augusti kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

12 Mötet avslutades och trevlig sommar önskades!


