
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 08-08-04

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Håkan Johansson, Renée 
Stridh, Sune Carlsson, Ann-Christine Rörqvist och Marie Alvefelt.

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Ken Camitz valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen 
beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

En tjänsteman har fått förflyttning från KC Gränsskydd Stockholm till KC 
Gränsskydd Göteborg. En annan tjänsteman har fått förflyttning från KC 
Gränsskydd Göteborg till KC Gränsskydd Stockholm.

En löneförhandling angående en tjänsteman som har fått en ny tjänst har slutat i 
oenighet. Central förhandling är begärd.

§ 6 Avdelningsmöte

Preliminärt datum för nästa avdelningsmöte blir måndag 29 september kl. 16.30 
i konferensrum Pater Noster.

7 Ominriktning av Tullverket 2008

Sammansättningen av de fyra arbetsgrupperna är nu klara. 



8 RALS

Det nya avtalet är klart sedan någon månad. Antalet tjänstemän som har valt 
lönesättande samtal är 94 st. Det är en minskning från förra RALS-omgången. 

Viktigt att nämna  i sammanhanget är att varje enskild tjänstemans 
förhandlingsrätt går förlorad om man inte är ansluten till någon fackförening 
som i sin tur ingår i någon centralorganisation.

9 Kurser

Planering pågår av en fördjupningskurs för förtroendevalda i Tull-Kust.

10 Rapporter

En översyn har gjorts av gränsskyddsgrupperna i Göteborg och Landvetter. 
Gruppens förlag är att det ska finnas en fast bemanning på Landvetter bestående 
av en gruppchef, två till tre selekterare och en kontrollgrupp med fyra till fem 
tjänstemän. Antalet gränsskyddsgrupper i Göteborg föreslås vara sex med sju till 
åtta personer i varje grupp. I EH-gruppen är det ingen ändring och 
scannergrupperna föreslås slås ihop till en grupp. Ett förslag på ny 
tjänstgöringslista har gjorts men den har fått kritik från grupperna som troligen 
kommer med ett eget förslag.

Fyra pensionärer har avtackats.

Utlysta tjänster
En gruppchefstjänst i Hån – två sökande.
En handläggare till tullåklagarexpeditionen i Göteborg – tio sökande.
Akademiker till Effektiv Handel, två till Göteborg.
Tullklareringspersonal till norgegränsen - två till Hån, en till Eda och en till 
Svinesund.

Tackkort har kommit från Svante Philips anhöriga.

§ 11 Övriga frågor

Inga.

§ 12 Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag 15 september kl. 09.00. Plats 
meddelas senare.

§ 13 Mötet avslutades.


