
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 09-09-29

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Linda Falk, Shahab 
Sarmadi, Netty Börjesson, Kathrine Månsson, Sune Carlsson, Annica Danielsson och 
Marie Alvefelt.

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Shahab Sarmadi valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen 
beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

En tjänsteman är förordnad som ställföreträdande gruppchef i en 
gränsskyddsgrupp i Göteborg fr.o.m. 1 september 2009.

En tjänsteman från Effektiv Handel fick tjänsten som ekobrottsutredare på 
tullkrim i Göteborg fr.o.m. 5 oktober 2009.

En tjänsteman har fått tjänsten som sektionschef för analyssektionen i Göteborg.

6 Tullråd

Tullrådet hölls i Stockholm 15-16 september.



På mötet togs det upp bl.a. översynen av Effektiv Handel som ingen verkar veta 
något om. Datum för genomförandet flyttas fram utan att berörd personal får 
veta något. 

Trygghetsstiftelsens pengar diskuterades än en gång och en enkät har gått ut till 
berörda tjänstemän angående intresset av 58+. Enkäten har skickats till alla 
födda 1949-1952, 331 personer. Svar har inkommit från 285 St., 87 % har svarat 
ja och 13 % har svarat nej på frågan om man hade tagit 58+ om det hade 
erbjudits idag.

Pandemikitt har beställts för 500 000 kr. Pengarna för detta har tagits från 
beklädnadsbudgeten. Enligt Karin Starrin kommer dock pengarna att föras 
tillbaka.

Tullrådet diskuterade också hur vi ska lägga upp strategin inför lönerevisionen 
1 januari 2010.

Under dag två av tullrådsmötet kom Karin Starrin och Kajsa Möller. Karin 
inledde med att prata budget 09 som ser bra ut och hålls. Budgeten för 2010 ser 
ut som den för 2009. Annars diskuterades mest den utestängning som Tull-Kust 
har blivit utsatta för vid diverse informationstillfällen från arbetsgivarens sida. 
Tull-Kust har då blivit hänvisade till ett beslut om att den informationen ska 
Tull-Kust få via dialogmötena. När detta togs upp med Karin och Kajsa ville de 
inte kännas vid något sådant beslut. Så vem som hade beslutat i frågan blev 
aldrig fastställt. 

7 RALS

Tre förhandlingstillfällen är inplanerade centralt, 8, 20, och 27 oktober. Troligen 
kommer inga bud att läggas under dessa träffar.

8 Kurser

Inga aktuella.

9 Rapporter

Kathrine o Ken har varit på förbundskurs på Djurenäset i Stockholm. Kursen 
varade i fyra dagar och var mycket bra och intensiv. Kursplanen innehöll bl.a. 
Lagar och Avtal, arbetsrätt, lönepolitik-lönebildning, förhandlingsteknik och 
retorik med rollspel. Ett studiebesök på kustbevakningen ingick också. 

Mats Hansson har varit på arbetsmiljökommittémöte. En kort beskrivning om 
det ekonomiska läget. En pandemigrupp har inrättats där Mats ingår. Det 
diskuterades strategier för om många insjuknar i svininfluensan.
En konsult från arbetsmiljöforum deltog på mötet. Hon påpekade att ansvaret för 
arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren!



Det är brist på projektledare på KC Q. Det har gått ut en intresseanmälan och av 
fyra intresserade har två tjänstemän utsetts.

Den nya listan för gränsskyddsgrupperna i Göteborg är nu förhandlade och 
påskrivna. De kommer att gälla från 2 december 2009.

Lokalerna har utökats på våning sex och sju. 400m2 på våning sju för tullsvar 
mot parkeringshuset. På våning sex är det 180 m2 i en förlängning av 
utredarkorridoren. 

I den nya analyssektionen kommer riskanalys och underrättelse att 
samlokaliseras. I samband med den nya analyssektionen håller man på med en 
arbetsmiljökonsekvensanalys.

10 Övriga frågor

Tjänstetitlarna på tullinformationssektionen diskuterades.

11 Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 5 november kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

12 Mötet avslutades


