TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 09-09-01
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda
Falk, Håkan Johansson, Conny Lövgren, Shahab Sarmadi, Annica Danielsson,
Kathrine Månsson, Netty Börjesson, Sune Carlsson och Marie Alvefelt.
1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
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Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.
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Sune Carlsson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen
beslutsuppföljning.
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Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
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Inkomna skrivelser
Fyra nyanställda på Effektiv Handel har nu fått tillsvidareanställning fr.o.m.
090806.
Tre tjänstemän som arbetar på span tjänstgör nu på utredningen fram till
091127.
Tullkrim kommer under hösten att ta emot flera auskultationer.
En tjänsteman på gränsskyddet Göteborg, har fått ett långtidsvikariat som
gruppchef för en GKS-grupp i Göteborg.
En tjänsteman har blivit utsedd som huvudinstruktör för självskydd vid KC
Gränsskydd Göteborg.
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RALS
Några nya förhandlingar inför revisionstillfället 100101 har inte påbörjats.
Avtalet sträcker sig t.o.m. 100930 och är på 3,4%.
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Kurser
Kurser i TCO:s regi hittas på Tull-Kust:s hemsida under länken ”Studier”.
En förbundskurs kommer att hållas på Djurenäset i Stockholm under tiden
090921-090924.
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Rapporter
Tullstationen i Hån kommer att samlokaliseras med norska tullen vid
gränspassagen norr om E18 förutom en visitationshall för personbilar. Den
kommer att byggas på södra sidan om E18. Allt är dock bara under planering än
så länge.
På Lernacken fortsätter problemen med farthindren på bron, snokarna. De har
alldeles för dålig kvalité och flyttar lätt på sig.
Externa nyanställningar till KC Gränsskydd Göteborg har genomförts. Från
början skulle två anställas till tullkrim och två till gränsskyddet. Till slut blev det
bara en nyanställning till tullkrim då en forensiker redan har anställts. En
tjänsteman från Effektiv Handel fick jobbet som ekobrottsutredare på tullkrim.
Till gränsskyddet intervjuades nio st. De två nyanställda börjar 091005.
Även interna tjänster har lysts, en Chef Analyssektionen, en Biträdande chef
Analyssektionen och två tjänster som brottsförebyggande riskanalytiker.
Omstruktureringar på Effektiv Handel pågår. Alla kompetenscentran kommer att
byta namn och även en del förflyttningar av arbetsuppgifter kommer att ske.
Förändringar av listorna för gränsskyddspersonalen ska förhandlas. Två förslag
på nya listor från personalen själva kommer att tas upp på förhandlingen.
Vaccination för influensan AH1N1 (svininfluensan) kommer att utföras på
arbetsplatsen.
Säkerhetschefen för Tullverket fick i uppdrag att ta fram en krishanteringsplan.
Den har nu kommit och blivit förkastad. Den uppfyller inte kraven på en
krishanteringsplan enligt Tull-Kust.
En enkät om 58+ -avtalet kommer att skickas ut. Detta för att se om intresse
finns att anta ett eventuellt erbjudande om 58+.

I slutet av mötet diskuterades arbetsmoralen, motivationen och bristen på
uppskattning av arbetet från chefer i Tullverket. Det är viktigt att höja statusen
på arbetet i Tullverket så att personalen stannar. Alla arbeten inom Tullverket är
lika viktiga!
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Övriga frågor
En planerad blåljuskörning som budgeterades till 5000 kr blev istället 50000 kr
och ställdes då in.
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Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdag 29/9 kl. 09.00. Plats meddelas senare.
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Mötet avslutades och ordförande tackade särskilt för den givande och intressanta
diskussionen på slutet.

