
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 09-06-25

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Linda Falk, Håkan 
Johansson, 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 Kate Samuelsson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen 
beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

En ny chef för gränsskyddsgruppen i Svinesund har utsetts fr.o.m. 090701.

§ 6 Tullråd

Tullrådet hölls på Bergendal 2-3 juni.  Första dagen diskuterades 
trygghetsstiftelsepengarna. Det råder fortfarande total oenighet mellan 
arbetsgivare och Tull-Kust om vad pengarna ska användas till.

Beklädnadsgruppen har haft diskussioner om nya persedlar.

Det aviserade skyddsstoppet på Lernacken den 10 juni hävdes efter att begärda 
åtgärder genomfördes



I Hån har den trasiga järnbalken som ramlade ner lagats och lagts på plats igen, 
så tjänstemännen har återgått till arbetet i ”skjulet”.

Dag två kom Mats Wicktor, biträdande processägare, på besök och redogjorde 
för arbetet i genomförandegruppen. I stora drag kan man säga att en 
omorganisation av Effektiv Handel är att vänta.

På förbundskursen till hösten kommer tre ledamöter från avdelning väst att 
delta.

Tull-Kust kommer att lägga ut en enkät angående 58+ på sin hemsida.

Dialogmötena som är mellan arbetsgivaren och Tull-Kust centralt är inte 
tillfredsställande. Mötena i sig är bra, men arbetsgivaren verkar tro att de ska 
ersätta både förhandlingar och information i den dagliga verksamheten. Tull-
Kust har vid ett flertal tillfällen blivit utestängda från diverse 
informationstillfällen.

Alla chefer har fått en prenumeration på ett år av tidningen ”Chef” Utgivaren av 
denna tidning är fackföreningen, Ledarna.

7 Kurser

Inget nytt.

8 Rapporter

Mats Hansson har varit på arbetsmiljökommittémöte. Karin Starrin lämnade en 
lägesrapport. 
Arbetsmiljöverket har varit och besökt Tullverket centralt. De kommer nu att 
besöka ett antal arbetsplatser för att se hur verksamheten fungerar .

Avtalet med Previa angående företagshälsovård har förlängts. Där inte Previa 
finns fortsätter avtalet med den lokala företagshälsovården.

Sjuktalet är fortsatt lågt.

En krishanteringsplan ska tas fram.

Mats Hansson har deltagit i mötet med NTO, Nordiska Tullmäns Organisation i 
Helsingfors. De besökte bl.a. den nybyggda containerhamnen. Finnarna har fått 
pengar från EU till att köpa en scanner. Ett besök gjordes även i Tallinn och den 
finska ambassaden.
Alla länder lämnade en lägesrapport.
FI: Finanskrisen lämnar spår i form av hot om neddragningar och uppsägningar.
DK: I Danmark har läget blivit tvärtom. Man har märkt en ökning av flödet av 
narkotika i landet och ska troligen anställa mer till gränsskyddet.



IS: Island har idag 150 tullare och krisen märks även där.
EST: I Estland är det stor kris. Tullarna får en lönesänkning.
NO: Norge nyrekryterar som täcker mer än pensionsavgångarna.

En översyn av gränsskyddets tjänstgöringslistor genomförs nu i Göteborg. Tull-
Kust med personal från gränsskyddet kommer att lämna förslag på förbättrade 
listor till arbetsgivaren. En dagtidslista för en grupp diskuteras. Förändringarna 
gäller endast i Göteborg och skiftgående personal.

Proffice har lämnat namn på kandidater för intervjuer till gränsskyddet och 
utredningen i Göteborg. Under v 32 kommer intervjuerna påbörjas.

Den planerade renoveringen av samtliga toaletter kommer inte att bli av.

Mats Hansson har varit på stämma med A-kassan. SeA är hopslagna med ST:s 
a-kassa och Tull-Kust har en plats i ST:s styrelse.

Under ett möte med personalchefen, Kajsa Möller, diskuterades dialogmötena. 
Tull-Kust framförde till Kajsa att dessa möten inte kan ersätta förhandlingar och 
löpande information i verksamheten.

Tackkort har kommit från fyra tjänstemän som har gått i pension eller är 
långtidssjuka.

9 Övriga frågor

På tullkrim i Göteborg har tre spanare blivit tvångskommenderade till att hjälpa 
till på utredningen. Under denna tiden får de inte behålla sitt Ob. 

Ett klagomål har kommit från en trafikant i Svinesund.

10 Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 20 augusti kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

11 Mötet avslutades


