
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 09-04-08

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Gunnel Dacke, Linda Falk, Netty 
Börjesson, Sune Carlsson, Annica Danielsson, Ann-Christine Rörqvist och Björn 
Hartvigsson.

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna och särskilt vår förbundsordförande 
Björn Hartvigsson

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

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

4 Föregående mötesprotokoll ej utdelat till alla styrelseledamöter ännu. Tas upp på 
nästa möte.

5 Inkomna skrivelser

Fyra nyanställda har fått tillsvidareanställning och månadslönen reviderad till 
22000.

6 Förbundsinformation

Björn informerade om vad som hänt sen vårt årsmöte. Löpande avtal går ut 30/9 
2010 och det är i det sammanhanget inte aktuellt att ens diskutera några 
lönesänkningar.



När det gäller gränstullsamarbetsnämnden mellan Sverige-Norge så får facket 
inte delta i detta arbete fortsättningsvis. Ledningen hänvisar till ändrade stadgar.

Ett annat bekymmer är toppstyrningen inom tullverket. Detta medför också stor 
okunskap i många frågor. Den kunskap som finns lite längre ner i leden tas inte 
tillvara.

Byte av ledningen inom tullverket kommer troligtvis att ske i slutet av nästa år.
Det vore en fördel om ny GD utses innan nästa riksdagsval.

Andra saker som måste förbättras är marknadsföringen av tullverket, 
utnyttjandet av de kunskaper som finns hos medarbetarna och integreringen med 
andra myndigheter.

7 Nominering till stämma hos ST:s a-kassa.

Mats Hansson valdes till ordinarie och Kate Samuelsson till suppleant att 
representera Tull-Kust väst vid ST:s årsstämma i Stockholm den 28/5-09. 

8 Kurser

Kurskatalogen gäller fortfarande.

9 Rapporter

Den segslitna frågan om ny tjänstgöringslista på span ser ut att ha fått en 
lösning. Chefen har till slut godkänt de ändringar på sitt ursprungsförslag  som 
spanklubben och facket arbetat fram.
Det har varit stora motsättningar under resans gång och det återstår mycket 
arbete innan arbetssituationen blir bra igen.

Arbetssituationen på KC-Q kvalitetsmätning, KC-Ombud m.m. har blivit 
mycket ansträngd med anledning av stor anhopning av ärenden, arbetsuppgifter.
För att lösa situationen har man försökt att kalla in nyss blivna pensionärer. En 
del har nappat på erbjudandet och får då timersättning när man jobbar. Liknande 
lösningar har gjorts på andra håll för att lösa uppkomna arbetssituationer.

Nyanställningar kommer att genomföras i höst i brottsbekämpningen, kanske 
också inom effektiv handel.
För Göteborgs del skulle det innebära två nya till gränsskydd och två till 
tullkrim. Rodjer är inte nöjd med förslaget. Han äskar fem + tre.
Förbundets grundmål är att det skall nyanställas ännu mera i Tullverket (Björns 
kommentar).

Många 5-årsförordnanden går ut 1/7-09. De som själva vill fortsätta får fortsatt 
förtroende. Förordnanden kommer i fortsättningen att vara löpande.



Förändring gällande vilken fackavdelning man skall tillhöra har skett för 
personalen i Jönköping och Norrköping. 
De som jobbar i Jönköping, sju st,  kommer i fortsättningen att tillhöra Tull-Kust 
väst och Norrköping, 23 st,  Tull-Kust Stockholm.

Ett antal lediga tjänster har annonserats ut bl.a. gruppchef, it-forensiker, 
kvalificerad handläggare, projektledare, sponsor-chef och SMT-AEO.

10 Övriga frågor

Gunnel Dacke har fått förfrågan från Åsa Gunnheden gällande vilka 
utbildningar som kan tänkas ske via webben och också om vad som skall finnas 
i vår webbtidning. Förslag tages tacksamt emot av Gunnel.

Planer på en förbundskurs i höst finns också.

A-C Rörqvist rapporterade att man nu fått evidensen för analys av 
utandningsprov men det saknas fortfarande en del utrustning och utbildning 
varför man fortfarande får vända sig till polisen för att få hjälp med analyserna.
Det kan också bli aktuellt att utbilda personal på EH i Eda, Storlien och Tärnaby 
att utföra alkoholutandningsprov.

Tack för blomsteruppvaktning har inkommit från Ingegerd Karlsson.
Mats representerade på avtackning av Ylva Frövenholt.

Björn undrade om vi är inblandade i Frontex (samarbetsorg. för Kbv, Polis m.m. 
gällande EU-gränssamarbete) vilket Mats med undrande ansiktsuttryck svarade 
nej på.

Linda tog upp frågan om beväpning av BB-personal med anledning av att hon 
fått uppgifter om att detta var på gång. Inga sådana planer är kända enligt Mats.

En del andra personalfrågor kom också upp till diskussion

11 Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen 7 maj kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

12 Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.


