
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 08-10-09

1  Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.

2  Dagordningen granskades och godkändes.

3  Linda Falk valdes till att justera protokollet. Ingen beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll har skickats ut till alla och lades till handlingarn.

5  Inkomna skrivelser

En tjänsteman är tillbaka från tjänstledighet som ställföreträdande gruppchef i 
spanteknikgruppen.

Fyra nyanställda tjänstemän till Effektiv Handel började sin anställning måndag 
6 oktober. De är placerade i Göteborg.
Vid anställningsförfarandet blev Tull-Kust lovade att medverka vid andra 
intervjutillfället. Beslut om vilka som skulle anställas togs utan förhandlingar 
med Tull-Kust, vilket är ett MBL-brott!

Vid norgegränsen har också fyra nyanställningar gjorts, två till Hån, en till 
Svinesund och en till Eda.

En tjänsteman har fått förflyttning inom EH-staben från Stockholm till 
Göteborg.



6 RALS

Budet från Brottsbekämpningen har blivit försenat och troligen kommer ett bud 
under v. 42. Förhandlingar är inplanerade att börja i slutet av v. 42.

Från IT har det inte kommit något bud än för de tre tjänstemän i Göteborg.

Förhandlingarna på individnivå för Administration startar 23 oktober.

Ett bud för hela EH har lämnats och Tull-Kust har lämnat ett motbud. 
Förhandlingar för KC Ombud har börjat och parterna börjar närma sig nu. 
Förhandlingarna för resterande KC inom EH startar 21-22 oktober.

Lönesamtalen är igång inom samtliga KC.

7 Ominriktningen av Tullverket 2008

Arbets- och referensgrupperna fortsätter sitt arbete. Information finns att läsa på 
intranätet.

En översynen av EH-staben och de nationella specialisterna pågår. Slutrapport 
ska lämnas 30 november.

En översynen av övriga EH är också under arbete. Även här ska slutrapport 
lämnas 30 november.

8 Kurser 

Fördjupningskursen för styrelsen och övriga förtroendevalda kommer att vara på 
Bohusgården i Uddevalla 3-5 november. Två ledamöter från förbundsstyrelsen 
kommer att närvara. Troligen kommer en extern föreläsare också att bjudas in.

En föreläsning i ”Konsten att läsa tankar” på Folkets Hus i Göteborg 20 
november är aktuell. Sista anmälan är 20 oktober.

9 Rapporter

Arbetsmiljökommittemöte
• Karin Starrin meddelade att beräknat budgetöverskott är nu på ca 75 

miljoner kronor!
• Sjukfrånvaron diskuterades. Den fortsätter att sjunka.
• Loggboken på intranätet fungerar inte. Just nu diskuteras andra 

alternativ.
• Frågan om ett nytt 58+-avtal kommer att erbjudas arbetstagarna har 

ställts till personalchefen, Kajsa Möller. Hon svarar att effekterna av alla 
pensionsavgångar måste redas ut först innan denna diskussion kan tas 
upp. En jämförelse har gjorts mellan tjänstemän med ålder över 55 och 



delpension och tjänstemän med ålder över 55 som arbetar heltid 
angående deras sjukfrånvaro. Den är dubbelt så stor bland heltidarna!

• En krishanteringsplan är under arbete.
• Förändringarna angående gränsskyddsgrupperna i Göteborg och 

Landvetter inleddes i måndags, 6 oktober.

Tre pensionsavtackningar har genomförts där Tull-Kust har deltagit.

Vaccination för TBE erbjuds nu till alla hundförare på arbetsgivarens bekostnad.

10 Övriga frågor

Inga

11 Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag 3 november.

12 Mötet avslutades!


