
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 09-01-21

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda 
Falk, Håkan Johansson, Renée Stridh, Netty Börjesson, 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 Netty Börjesson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen 
beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

En tjänsteman på EH i Göteborg har fått sitt distansarbetesavtal förlängt med ett 
år.

Vikariatet som KC-chef för KC Företag är tillsatt.

Vikariatet som efterkontrollchef i Stockholm är tillsatt.

Vikariatet som KR-chef för efterkontroll/riskanalys i Stockholm är tillsatt.

6 RALS

Ca 15 lönesamtal i Göteborg har strandat.



SACO har slutit ett nytt RALS-avtal som gäller fr.o.m. 081001. Denna gång kan 
den enskilde arbetstagaren som är ansluten till Saco-förbund teckna enskilda 
överenskommelser.

Enskilda överenskommelser

1. Ökad lön genom att avstå semesterdagar. Arbetstagare kan byta de 
semesterdagar som överstiger 25 mot lön. De arbetstagare som har 35 
semesterdagar per år kan således byta tio av dessa mot lön. 

2. Ökad semester genom att avstå lön. Arbetstagare kan byta lön mot max fem 
extra semesterdagar. 

3. Extra pensionsavsättning genom att avstå lön. Arbetstagare kan välja att 
avsätta del av lön till Kåpan extra. 

7 Årsmöte

Årsmötet bestämdes till tisdag 17 mars i konferensrum Pater Noster kl. 16.30.

Eventuellt kommer en pensionsinformation hållas i samband med årsmötet.

8 Kurser

Inga aktuella

9 Rapporter

Förslaget om de nya arbetstiderna på span/Gbg har gått till förhandling som 
slutade i total oenighet. Förslaget är att under en fyraveckorsperiod arbetar man 
en vecka dagtid och tre veckor enligt lista.

I hela Tullverket ska 48 st. nyanställas. 23 st. ska inom BB, tolv i Stockholm, tre 
i Umeå, fyra i Helsingborg och fyra i Malmö.
Fyra st. verksamhetsanalytiker EH ska anställas, två i Luleå och två i 
Stockholm. En verksamhetsanalytiker BB ska anställas och placeras i 
Stockholm. 
Ca 20 st. ska nyanställas inom EH, inga placeringsorter angivna.

Tullverkets budgetöverskott blev vid årsskiftet ca 100 miljoner. Av dessa får 
Tullverket behålla anslagssparandet som är på ca 46 milj.

Privatbilar i tullverkets garage får endast stå där med tillstånd.

Erbjudandet/kollektivanslutningen från Folksam angående grupplivförsäkringen 
har av många medlemmar ansetts som oacceptabel. Många har retat sig på att 
det just har varit en kollektivanslutning.



Insynsrådet, som består av representanter från SACO och Tull-Kust, Karin 
Starrin och Kajsa Möller, har diskuterat vad de partsammansatta pengarna från 
Trygghetsrådet ska användas till. Ett förslag är ett nytt +58-avtal.

Några tjänstemän har gått i pension och ett flertal tjänstemän kommer att 
pensioneras inom kort.

Tre nya medlemmar har rekryterats.

10 Övriga frågor

Kommer det något nytt +55-avtal? Nej.

PA03 kommer att omförhandlas under året.

En ny hälsokontroll efterfrågas.

11 Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 18 februari kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

12 Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.
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