TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 08-09-16
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda
Falk, Håkan Johansson, Renée Stridh, Kathrine Månsson, Sune Carlsson, Annica
Danielsson, Ann-Christine Rörqvist och Marie Alvefelt.
1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2

Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3

Renée Stridh valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen
beslutsuppföljning.

4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5

Inkomna skrivelser
En tjänsteman, utredare på tullkrim i Göteborg är tillförordnad projektledare året
ut.
Tackkort har kommit från Svante Philips och Harry Hanssons dödsbo.
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RALS
Bud, centralt har kommit från Effektiv Handel på individnivå. Flera
förhandlingstillfällen är inbokade. Även Administration har lämnat ett bud,
centralt på individnivå.

7

Tullråd
Tullråd hölls på Bergendal 10-11 september. Det var mycket diskussioner om
RALS:en.
Val av en ledamot till FuF (förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor)
bordlades.
Vi måste bli bättre på att marknadsföra Tull-Kust vid nyanställningar.
Två arbetsmiljöfrågor diskuterades: en olycka med ett dragskåp har skett i
Skåne. Kemikalier har läckt ut.
I Karlshamn har de bara en utredare. Det är
begärt förstärkning men det händer inget.
Foderersättningen för hundförare diskuterades.
Personalchefen var inbjuden och kom dag två. Det var ett uppskattat besök.

8

Ominriktningen av Tullverket 2008
Arbetsgruppernas arbete pågår och Tull-Kust har en representant i respektive
referensgrupp. Översynen av KC Ombud kommer inte att genomföras utan det
kommer istället att göras en översyn av hela Effektiv Handel.

9

Kurser
En facklig grundkurs kommer att genomföras 10-12 november.
Högre kurs om diskriminering i arbetslivet är på Bergendal 3-5 december och 56 februari. Senaste anmälningsdag 31 oktober.
Kassören kommer att gå en bokföringskurs under hösten.
Fördjupningskurs i det fackliga arbetet kommer att hållas för förtroendevalda
inom avdelning väst 3-5 november på Bohusgården i Uddevalla. Även
kustbevakningen kommer att bjudas in.
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Rapporter
Förslaget om sammanslagning av gränsskyddsgrupperna i Göteborg och
Landvetter innebär att det blir en fast bemanning på dagtid på Landvetter på sju
tjänstemän, inklusive gruppchef, + en till. Resten av dagens bemanning på
Landvetter förstärker grupperna i Göteborg. De två scannergrupperna blir till en
grupp som kommer att arbeta dagtid.

Nya listor har diskuterats för gränsskyddsgrupperna och efter många turer fram
och tillbaka så verkar det som man nu snart ska vara överens.. Det kommer att
blir sex grupper med sju tjänstemän i varje grupp.
En tjänsteman flyttas nu över till utredningen på tullkrim i Göteborg. Hennes
tjänst som gruppchef för en gränsskyddsgrupp kommer att utlysas.
Ny hundförare har utsetts.
Tjänstemän från gränsskyddet i Göteborg kommer att utlånas till utredningen.
Omställningsgruppen + Mats och Kate har varit på tullkammaren i Borås. Denna
arbetsplats kommer att läggas ner och tjänstemännen där har blivit erbjudna
förflyttning till Göteborg som ska ske någon gång under november. Idag
tjänstgör sju tjänstemän i Borås, en går i pension övriga är berörda.
Avdelningsmötet är måndag 29 september kl. 16.30 i konferensrum Pater
Noster.
11

Övriga frågor
När kommer det nyanställningar till gränsskyddet?
Preliminärt till våren kommer det att nyanställas till gränsskyddet.
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Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 9 oktober kl. 09.00. Plats meddelas
senare.

13

Mötet avslutades

