
TULL-KUST Avdelning Väst

Minnesanteckningar 08-12-17

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

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Gunnel Dacke valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen 
beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

En tjänsteman i Karlstad har sagt upp sig och har redan slutat.

Ny ställföreträdande gruppchef för en gränsskyddsgrupp i Göteborg är utsedd.

Den utlysta SMT-handläggartjänsten har blivit tillsatt.

Tullverkets miljöchef är utsedd.



6 RALS

De kollektiva förhandlingar för både Brottsbekämpning (BB) och Effektiv 
Handel (EH) är nu klara och avtalen är påskrivna. Retroaktiv lön betalas ut med 
decemberlönen. Av alla lönesättande samtal har fem strandat på BB.

Lite drygt 7% av löneunderlaget har delats ut. Det är nu viktigt att alla får sina 
lönesamtal och att man där kräver att  få veta vad man har för ev. 
förbättringsområden.

Även förhandlingarna för Administration, Info.staben och IT är klara och 
avtalen är påskrivna.

Nästa revisionstillfälle blir 1 januari 2010.

7 Tull- och förbundsråd

Tull- och förbundsråd hölls på Bergendal 9-11 december.
Det var många och långa diskussioner om arbetsgrupperna och översynen av 
EH. Arbetsgruppernas beslut ska genomföras 1 juni 2009.
Sista dagen var Mats Hansson på möte ang. arbetsmiljökonsekvensanalys som 
gjordes till följd av arbetsgruppernas förslag.

Karin Starrin besökte oss andra dagen och informerade om nuläget i Tullverket. 
Vi har en budget som idag ligger på + 98 miljoner!. Inför framtiden ska 
Tullverket anställa 20 till BB och 20 till EH nu i vår. Till hösten kommer 
ytterligare 20 anställas till BB. Vi påpekade att våra medlemmar är intresserade 
av ett nytt 58+-avtal. Karin berättade också att PA03 kommer att omförhandlas.

Beslut togs att avgiften till förbundet kommer att höjas med 10 kr för AK2 och 
med 6 kr för AK1.

Utskicket från Folksam ang. den nya grupplivförsäkringen diskuterades. Det har 
varit starka reaktioner ute bland medlemmarna om kollektivanslutningen. 
Anledningen att det är kollektivanslutning är att för att få denna försäkring krävs 
ingen hälsodeklaration och premien är låg.

8 Kurser

Inga aktuella.

9 Rapporter

Ett videomöte, ang. översynen av EH, kommer att hållas torsdag 18 december 
där ett förslag till beslut kommer att presenteras. Efter det kommer det att hållas 
MBL-förhandlingar.



Översynen av nationella specialister på EH pågår.

Ett förslag om nya arbetstider på span/Gbg har lagts fram. Det är i nuläget stor 
oenighet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Fyra tjänstemän från Borås har nu börjat sin tjänstgöring i Göteborg.

A-kassan kommer fr.o.m. 1 januari 2009 att sänkas med 12 kr till 188 kr/mån. 
Anledningen är att vi byter A-kassa från SeA till ST.

Verksledningen kommer hit torsdag 18 december för att bl.a. titta på scannern.

Winnmember, ett webbaserat medlemsregister är nu tillgängligt på nätet.

10 Övriga frågor

Inga

11 Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 21 januari 2009 kl. 09.00. Plats 
meddelas senare.

12 Mötet avslutas och ordförande hälsade alla en God Jul!


