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Information om medlemsavgifter och 
medlemsförsäkringar

För Dig som går i pension: 
Du blir s k passiv medlem och betalar endast en prenumerationsavgift för tidningen
PÅ GRÄNSEN på 60 kr/år. Glöm inte att meddela din avdelning eller förbundskansliet
om från vilket datum du går i pension. Du får behålla dina försäkringar i Folksam
men då det inte finns någon lön att dra avgiften från aviseras Du direkt av Folksam.

Om du pensioneras före fyllda 65 år 
Då får du behålla de medlemsförsäkringar du har haft som yrkesverksam, men då det inte finns någon lön att dra premien 
ifrån så aviseras du direkt av Folksam.

När du fyller 65 år har du möjlighet att teckna nedanstående försäkringar!

Sjukdom 60+    för medlem och din partner
Om du drabbas av en diagnos exempelvis Stroke eller Cancer. Ersättningsbelopp  högst 20 000 kronor. 
70 – 90 kr per månad beroende på ålder

Olycksfall 60+  för medlem och din partner
Ersättning om du råkar ut för ett olycksfall och behöver läkarvård.
32 kr per månad

Sparliv 60+ för medlem och din partner
En kombinerad liv- och sparandeförsäkring.
237 kr eller 412 kr per månad beroende på sparbelopp

Har du någon medlemsförsäkring innan du fyller 65 år
Om medlem innan fyllda 65 år, har Sjuk- och efterlevandeförsäkring så förs den med automatik över till en Sjukdom 60+ . 
Om medlem har omfattats av Medlemsolycksfall-Fritid  förs den över till en Olycksfall 60+.
Samma gäller för medförsäkrad.
Om du har hemförsäkring eller medlemsbarn så gäller den precis som tidigare  

Vill du teckna ovanstående försäkringar
För att få teckna Sjukdom 60+ måste du kontakta Folksam inom 6 månader från det att du gick i pension. Sparliv 60+ kan du 
teckna innan du har fyllt 71 år. 

Vill du teckna någon försäkring eller vill du veta mer?
Kontakta Folksam kundservice 0771-950 950 eller gå in på vår hemsida folksam.se/tullkust 

Det kommer frågor till kansliet om hur betalningen sker av medlemsavgiften till TULL-KUST och medlemsförsäkringarna 
i Folksam i händelse av pension eller arbetslöshet?
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Politikerträffar
Den 27  september besökte delar av 
S-gruppen i Försvarsutskottet TULL-KUST 
för information och diskussion om i första 
hand Kustbevakningen.
Dagen därpå besökte ledamöter från 
Moderaterna förbundet. Då stod Tullverket 
överst på dagordningen. 

Nytt avtal på statens område
Den 5 oktober kunde så OFR och motparten 
Arbetsgivarverket teckna på ett nytt avtal 
på statens område. Avtalet ger ett utrymme 
för löneökningar i nivå med övriga 
arbetsmarknaden om minst 2,2 procent. 
Avtalet är ettårigt och gäller från den 1 
oktober.

Möte i NTO
I början avseptember hölls årets möte 
i NTO. denna gång stod Finland för 
värdskapet. Den stora nyheten denna 
gång kom från Danmark där en ny 
tullmyndighet ska byggas upp. 
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Johan Lindgren

Le
da

re

Ömsom vin 
ömsom vatten

Budgetpropositionen som Regeringen 
överlämnade till Riksdagen den 
20 september kan vad Tullverket 
och Kustbevakningen anbelangar 
sammanfattas med hjälp av det gamla 
ordspråket ”ömsom vin och ömsom 

vatten”, där Kustbevakningen får stå för det först 
nämnda.
Läget i kustbevakningen har avsevärt förbättrats 
i jämförelse med det läge som rådde 2014 då 
arbetsgivaren såg sig nödgad att lägga ett varsel om 
uppsägning. Regeringen noterar detta i en passage i 
propositionen, där man nämner att personalbristen 
påverkat myndighetens förmåga på ett negativt sätt 
främst i fråga om den sjöoperativa verksamheten. 
Likväl noteras särskilt arbetet med att komma till rätta 
med vakansläget. Fortfarande spökar konsekvenserna av 
att myndigheten under en rad år inte rekryterade, vilket 
tar tid att hämta ikapp. Den stora förändringen i positiv 
bemärkelse sker i det att Regeringen särskilt avsätter 
medel för att myndigheten ska utveckla den egna 
utredningsverksamheten och tilldelar Kustbevakningen 
utökade befogenheter syftande till att kunna leda egna 

brottsutredningar.
Budgeten förstärks med 5 miljoner 2017 och 10 miljoner 
från och med 2018 vilket är vikigt, inte minst med vetskap 
om att, oavsett hur regeringens slutliga förslag om de 
lagändringar som krävs ser ut, det kommer att krävas ett 
stort arbete och tillräckliga resuser för att sjösätta detta i 
praktiken. Sammanfattningsvis en positiv utveckling för 
Kustbevakningen i det att Regeringen gör en ansats till att 
lyfta myndigheten från ett utsatt läge till att tillföra medel 
och framför allt se behovet av att ha en personalstyrka 
som är rätt dimensionerad, vilket är avgörande för hur 
det fortsatta arbetet i myndigheten mer långsiktigt kan 
bedrivas då det idag är svårt att se vidden av framtida 
internationella insatser. Att under något eller några år 
intensivt delta i utlandsuppdrag och samtidigt bedriva 
en fullgod verksamhet på hemmaplan går säkert bra men 
långsiktigt ställer det stora krav på såväl organisation som 
medarbetare vilket måste tas i beaktande. Att bygga upp 
och utveckla en organisation i syfte att hantera utredningar, 
förundersökningar kommer också att innebära mycket 
arbete och resurser i framtiden. Vikten av kontinuerlig 
rekrytering kommer att visa sig vara än mer viktig i ett 
framtidsperspektiv.      
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För Tullverkets del visar tyvärr budgetpropositionen på 
en bristande helhetssyn. Tullverket spelar en avgörande 
och viktig roll i arbetet mot den grova organiserade 
brottsligheten där vi vet att tullverksamheten har en 
ovärderlig roll i kampen mot ett tryggare samhälle 
fritt från narkotika och illegala vapen. Därför är det 
nödvändigt att de samhällsviktiga insatser som tullverket 
utför kan fortsätta och att gränsskyddsverksamheten 
inte åderlåts utan får tillräckliga resurser för att fortsätta 
upprätthålla en effektiv gränskontroll.
 
Den politiska nivån måste se helheten i politiken. Det 
överhängande målet med den svenska folkhälsopolitiken 
är ett narkotikafritt samhälle där regeringen avsätter stora 
resurser till att begränsa skadeeffekterna i samhället. 
Att i detta sammanhang totalt missa helhetstänket 
och ständigt fortsätta att dränera gränsskyddet och 
därmed rycka undan benen på en för samhället oerhört 
viktig verksamhet som måste kunna fungera fullt ut 
är oansvarigt. Bemanningen sjunker konstant vilket 
får förödande konsekvenser för arbetet som riktas 
mot narkotika- och alkoholsmuggling, lägg därtill de 
omfattande problemen med illegala vapen. 
Regering och Riksdag vill naturligtvis nå största 
möjliga resultat och samhällsnytta varför de uteblivna 
satsningarna på Tullverket ter sig än mer obegripliga. 
Några dagar efter att budgetpropositionen landat på 
riksdagens bord kom resultatet av den utredning som 
gjorts angående hantering av t ex handgranater.   Att 
regeringen föreslår en ändring i lagstiftningen och ger 
Tullverket utökade befogenheter och därmed möjlighet 
att beslagta handgranater är välkommet. 
Anmärkningsvärt är dock att regeringen inte aviserade 
några extra medel till Tullverket i budgetpropositionen 
som överlämnades till riksdagen i tisdags. 
För att kunna uppnå önskad effekt av utökade 
befogenheter krävs personal vid gränsen 
budgetpropositionen signalerar tyvärr det motsatta. 

Återigen en helhetssyn är nödvändig för att samhället 
effektivt ska kunna arbeta på alla plan mot terrorism, 
narkotika m.m.

Så kunde till slut, på övertid, avtalsförhandlingarna 
avslutas. I skrivande stund har avtalet precis skrivits 
under av parterna. Då ingången i förhandlingarna med 
Arbetsgivarverket var tuff med en rad yrkanden om 
försämringar när parterna skiftade sina yrkanden i juni 
har ju mycket uppnåtts i slutresultatet. Arbetsgivarverket 
ville  bl a ha sifferlösa avtal. Mot den bakgrunden 
är det naturligtvis positivt att det finns en siffra för 
löneökningar redan i det centrala avtalet. Vi vet ju att 
om inte så var fallet, skulle det försvåra de kommande 
löneförhandlingarna på myndighetsnivån. Nu kan 
förhandlingar med de lokala motparterna, arbetsgivaren 
för Tullen respektive Kustbevakningen, omgående 
påbörjas.

Utöver lönevillkoren har förhandlingarna också rört andra 
arbetsvillkor. Det är glädjande att  ha fått igenom höjda 
ambitioner för arbetsmiljön eftersom det är en viktig fråga 
för många medlemmar. En storr fråga i förhandlingarna 
har även handlat om inflytande. Avtalet som nu tecknats 
stärker de delarna. vilket får ses som en framgång. 
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Ulf G. Persson

Tull

Inte ens en 

Så har regeringen 
lagt sin höstbudget 
till Riksdagen, den 
budget som är den 
viktigaste under 

året, medan vårbudgeten bara 
innehåller kompletteringar.
Svårt plågade av 
egenfinansieringen av 
EU:s tullklareringssystem, 
hoppades vi någonstans på 
gehör hos regeringen.
Luttrade som vi är, såg vi 
dock hur olika behov av 
statliga medel presenterats 
i budgetmegafonerna, långt 
tidigare i budgetprocessen. 
Polisen är i kaos och 
behöver mer pengar (fast 
nog ännu mer en fungerande 
organisation), skolan behöver 
mer pengar (fast kanske ännu 
mer ordning och studiero), 
försvaret behöver byggas upp 
från den icke-existens som 
skapats av olika regeringar 
både till vänster och höger, 
vägar och järnvägar faller 
sönder sedan decennier 
och så har vi dessutom 
utmaningen att hantera 
den flyktingström som nått 
Sverige.  För att nämna något.
I det läget, var det inte 
svårt att föreställa sig hur 
svårt det skulle vara att få 
loss nödvändiga pengar 
till Tullverkets verksamhet. 
Men ändå, det vi hade 
behövt är några hundra 
miljoner för att hålla näsan 
över vattnet, en rännil i den 
miljardflod som rinner till 
de sagda myndigheterna och 
verksamheterna och till några 
till. Mänskligt att döma, 
vore det mer konkret att 
förstärka Tullverket med ett 
par hundra årsarbetskrafter, 
än att skicka miljarder till 

Arbetsförmedlingens olika 
projekt som sällan skapar 
riktiga jobb…
Av någon anledning, var 
det tydligen inte möjligt 
att ge oss det tillskott som 
behövs, för att säkerställa 
vår förmåga att leverera 
det som uppdragsgivaren 
beställt. Allt tal om hur 
viktigt det är att tackla 
problemen med narkotika, 
vapen, handgranater, 
svartsprit m m, faller platt till 
marken. Retorik och tomma 
ord. Av de budgetvantar 
Finansdepartementet stickat 
inför vintern, blev det för 
Tullverkets del inte ens en 
tumme.
Det kan inte sägas ofta nog, 
att det Tullverket för en 
billig penning stoppar på 
gränsen, blir en mångfalt 
större besparing för polisen, 
sjukvården, socialtjänsten 
och bidrar högst påtagligt till 
tryggheten i samhället.
Tullverket är en integrerad 
del av samhällets funktioner 
för inre säkerhet och för 
EU:s gränsskydd. Visserligen 
faller Tullverket under 
Finansdepartementet, men 
det borde inte hindra 
insikt om betydelsen för 
brottsbekämpningen.
Kustbevakningen får nu 
polisiära befogenheter till 
sjöss och ett budgettillskott 
för detta. Motivet är att 
polisen på detta sätt 
kan avlastas. Det är 
mycket glädjande att 
inrikesdepartementet 
kommit till denna insikt om 
samutnyttjande av samhällets 
resurser. Motsvarande 
insikt avseende Tullverkets 
roll skulle vara mycket 

välgörande, men har inte 
synts till.
TULL-KUST kommer inte att 
förtröttas. Det kan vi inte. Vi 
kommer att fortsätta att tala 
om för ansvariga politiker 
hur verkligheten faktiskt ser 
ut. Vi kommer att tala om, att 
Tullverkets ledning inte kan 
trolla med knäna i all evighet 
för att få det att gå ihop. Det 
finns inga gratisluncher! 
Någon måste betala.
År 2018 är det riksdagsval 
igen. Vi kommer att vara 
mycket tydliga inför både 
politiker och väljare, i 
beskrivningen av hur 
gränsskyddet i Sverige 
fungerar och vad som krävs 
för att det ska fungera, hela 
vägen till valet. Sedan får vi 
se vem som vill visa ansvar.

tumme
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TULL-KUST  Box 1220, 111 82 STOCKHOLM  tfn 08-405 05 40  fax 08-24 71 46 
e-post: info@tullkust.se  www.tullkust.se 

 

Tullens gränsskyddsverksamhet allvarligt 
hotad 
Inga extra medel i budgetpropositionen till Tullverket 
 
I budgetpropositionen som överlämnats till Riksdagen finns inga extra 
resurser avsatta till tullverksamheten. 
Något som får allvarliga konsekvenser för Tullverkets möjlighet att 
utföra sitt uppdrag. 

 
Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten, där handel med insmugglade 
varor som narkotika, vapen och alkohol är betydande, vilar i sitt yttersta på en 
fungerande gränskontroll. 
 
- Tyvärr tvingas vi konstatera att olika regeringars politik genom åren nu fått så 
långtgående konsekvenser till följd av flerårig minskning av resurser till Tullverket 
att det blir omöjligt att kunna upprätthålla en ordentlig införselkontroll, säger TULL-
KUST:s förbundsordförande Johan Lindgren. 
 
Tullverket har i sitt budgetunderlag till regeringen krävt ökade resurser för att 
undvika de förödande konsekvenser resursbristen innebär för verksamheten.  
 
Bemanningen har konstant sjunkit i Tullverket,  både i det legala flödet, men framför 
allt i gränsskyddsverksamheten. 
 
Om regeringen menar allvar när man talar om hur viktigt det är att tackla problemen 
med narkotika, vapen, handgranater, svartsprit m m, ter det sig oerhört 
motsägelsefullt att inte bevilja de nödvändiga resurser Tullverket begär för att  
fortsatt kunna bedriva en effektiv gränskontroll.  
 
- Det kan inte sägas ofta nog, att det Tullverket för en billig penning stoppar på 
gränsen, blir en mångfalt större besparing för polisen, sjukvården, socialtjänsten och 
bidrar högst påtagligt till tryggheten i samhället. Politiken måste börja ta ansvar för 
helheten,  säger Vice ordförande  Ulf G. Persson. 

 
 

För ytterligare information besök TULL-KUSTs hemsida 
www.tullkust.se 

 
TULL-KUST består av 2 000 tjänstemän anställda i  

Tullverket och Kustbevakningen 

TULL-KUST 
Förbundet för anställda i 
Tullverket och Kustbevakningen 

Pressmeddelande 
2016-09-21 

 

Kontaktpersoner: 
Johan Lindgren 
Förbundsordförande 
070-645 44 32 
 
Ulf G. Persson 
Vice ordförande 
040-661 33 21 
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Kust

Klas Johansson

Kustrådets ordförande tillika 
förbundets förste vice ordförande 
är under sex månader föräldraledig. 
Under den tiden leds kustrådet av Klas 
Johansson och Örjan Sandblom. 

Örjan Sandblom

Ny organisation 
inom 
Kustbevakningen

Nu börjar 
Kustbevakningens nya 
organisation ta form, där 
nya avdelningar och 
delvis nya chefer har 

rekryterats. Det blir en spännande men 
även en omvälvande tid framöver där 
mycket återstår att reda ut och inarbeta. 
Då den nya organisationen har en annan 
struktur så är bl.a. samverkansavtalet 
inaktuellt och TULL-KUST och 
arbetsgivaren har tagit fram ett temporärt 
avtal som får gälla tills ett nytt avtal 
förhandlats fram. Samverkan skall ske 
i alla led, allt från arbetsplatsträffar till 
ledningsgruppen inom Kustbevakningen. 
Man skall dock komma ihåg att sådant 
som arbetstider och ersättningsformer 
lyder under kollektivavtal och sköts i ett 
annat forum, där förhandlingar och MBL 
används.
I senaste budgetpropositionen 
tilldelades Kustbevakningen 
pengar för att genomföra utökade 
rättsliga befogenheter. Exakt vad 
dessa befogenheter innebär för 
myndigheten är i dagsläget oklart, då 
det krävs en proposition från regeringen. 
Detta innebär säkerligen en stor 
utbildningsinsats från myndigheten där 
personalen får sätta sig vid skolbänken. 
Det är naturligtvis positivt att man satsar 
på Kustbevakningen, men samtidigt 
måste vi ha en numerär inom personalen 
som motsvarar uppdraget. Är det även så 
att det innebär ökade kostnader, så måste 
Kustbevakningen tillföras mer medel för 
en långsiktig och hållbar framtid.
Kustbevakningens FRONTEX uppdrag 
i Grekland fortsätter och myndigheten 
verkar fortfarande inte ha några problem 
att få sökande. Myndigheten har trots 
detta valt att inte genomföra någon 

ny missionsutbildning i höst. Detta 
medför att nya sökande inte får chansen 
till deltagande. När TULL-KUST och 
arbetsgivaren förhandlade fram ett 
utlandsavtal för Operation Triton, på 
väldigt kort tid, så rönte denna korta 
tidsaspekt uppmärksamhet på politisk 
nivå. Detta avtal verkar de flesta vara 
nöjda med och vid samtal med politiker 
så pratar man fortfarande om detta.
Vi närmar oss en ny lönerevision där 
visserligen centrala parter i skrivande 
stund ännu inte är överens, men vi måste 
påbörja vårt interna arbete. Att komma 
med konstruktiva och bra idéer är inte 
det lättaste, då facken och arbetsgivaren 
ofta har olika åsikter hur revisionen 
skall genomföras. Något måste dock 
förändras, då vi som facklig organisation 
får ta emot många mail och telefonsamtal 
från missnöjda medlemmar. Det verkar 
bl.a. vara kriterierna, vilka ligger till 
grund för lönesättning, som inte är ett 
lämpligt verktyg.  Även motiveringen 
till din nya lön måste förbättras så att 
man har möjlighet att kunna påverka 
lönesättningen.
En annan fråga som inte verkar finna 
någon lösning, är dubbelbeläggningen 
i 031:serien. Fartygsserien är utrustad 
med enkelhytter och skall beläggas 
därefter. Under operationer och pådrag 
vill arbetsgivaren öka bemanningen 
ombord vilket innebär att flertalet 
ombord får dela hytt med varandra. 
Även frågan om vi är landanställda 
eller ombordanställda måste få en 
lösning då många av dessa regler och 
anvisningar är beroende på om vi skall 
använda arbetsmiljölagstiftningen 
eller fartygssäkerhetslagen i 
Kustbevakningens fartyg. 
Kustbevakningens roll som 
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egen tillsynsmyndighet inom 
arbetsmiljölagstiftningen medger att 
myndigheten utreder och avgör sina 
egna arbetsmiljöfrågor. Detta innebär 
även att det inte går att överklaga 
Kustsbevakningens egna beslut. 
Arbetsmiljöorganisationen inom 
myndigheten har påtalat detta problem 

och fått det prövat i olika rättsliga 
instanser utan framgång.
Den 1 oktober i år så ansluts 
Kustbevakningen till Statens 
Service Centers tjänster. Detta 
innebär att löneadministratörerna 
på Huvudkontoret försvinner och 
allt som har med löneutbetalningar, 

tjänstledighetsansökningar m.m. skall 
hanteras av SSC. Hur detta skall 
fungera får vi se men det är med viss 
oro då den enskilde tjänstemannen och 
stationscheferna får ta ett mycket större 
ansvar för att detta skall fungera.
Klas och Örjan

Kustrådsmöte på kuststation Gävle

Kustrådet samlat till möte på den nya kuststationen i Gävle

Särskilt inbjuden tillKustrådsmötet i Gävle var Ulrica Carlson, chef för brottsutredningsenheten.
Hon  berättade om den  utredning hon leder där verksamhetens processer ska kvalitetssäkras, 
analyseras och förhoppningsvis leda till förbättringar och  effektiviseringar.
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Tullrådsmöte i Stockholm 12 och 13 
september

Efter uppehåll för 
semester och 
sommarledighet 
så är det fackliga 
arbetet i full gång 

igen och årets tredje ordinarie 
Tullråd hölls i TULL-KUST s 
lokaler på Västerlånggatan i 
Stockholm.
16 ledamöter från landets 
lokalavdelningar inom 
TULL-KUST deltog vid 
Tullrådsmötet och övriga 
deltagare var Johan Lindgren, 
förbundsordförande, Mats-
Owe Johansson, ombudsman 
och Åsa Gunnheden, 
kanslichef.  Från myndigheten 
Tullverket var Per Nilsson, 
överdirektör och Pär Landby, 
tullens säkerhetschef denna 
gång inbjudna.

Besök av ÖD
Denna gång kom Per Nilsson, 
överdirektör, själv då Therese 
Mattsson, generaltulldirektör, 

var upptagen på annat håll. 
Per Nilsson informerade 
om aktuella ämnen och 
frågor och för tillfället 
är tullens budget högst 
aktuell. Nästa vecka den 
20 september kommer 
regeringen att presentera 
budgetpropositionen och då 
får vi veta om det blir någon 
ökning av anslaget. TULL-
KUST ser det som en oerhört 
viktig fråga då vi med oro ser 
hur Tullverket krymper när 
det gäller antalet anställda. 
Vad kommer tullen göra för 
prioriteringar då vi kan se 
att resurserna inte räcker 
för att klara att nyrekrytera 
för att ersätta alla de som 
går med pension? Övriga 
frågor som diskuterades 
med öd var balansen mellan 
kärnverksamhet och stöd/
administration, delegerad 
budget till KC och vad 
kommer det att innebära för 

Sverige att England väljer att 
lämna EU?

Lägesrapport 
arbetsgruppen ”Hot och 
våld”
 TULL-KUST s 
representanter i arbetsgruppen 
är Ulf G Persson, Jonas 
Månsson samt Mats Hansson 
som också är nationellt 
huvudskyddsombud. Det 
börjar närma sig tidpunkten 
för att arbetsgruppen ska 
presentera en slutrapport 
kring en nationell 
hotbildsanalys. För 
närvarande är den på intern 
remiss bland deltagarna i 
arbetsgruppen och den 26 
september kommer rapporten 
föredras för ledningsgruppen

Översyn av lokala 
kollektivavtal
Arbetsgivaren genom 
HR har lämnat över ett 

förslag beträffande ett nytt 
Arbetstidsavtal vid arbete på 
oregelbunden arbetstid. För 
TULL-KUST s räkning har 
ett antal förslag lämnats över 
till förhandlingsledningen 
vid HR. TULL-KUST 
har hitintills träffat 
förhandlingsledningen vid 
HR vid två tillfällen och 
nya datum för fortsatta 
förhandlingar är bokade.

Situationen i Jönköping
Mats Hansson, nationellt 
huvudskyddsombud, 
informerade om situationen 
för medarbetarna med 
placering i Jönköping. 
Lokalerna är dimensionerade 
för ca 12-15 personer 
och idag har endast 5 
medarbetare sin placering 
där. Ingen expedition finns 
där med öppettider för 
allmänheten. Tullverket 
beslutade att lokalerna skulle 

Tullrådet samlat till möte i sammanträdesrummet på Västerlånggatan i Stockholm
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sägas upp, vilket gjordes 
från och med 1 juli 2016 
med 1 års uppsägningstid. 
En arbetsgrupp tillsattes 
med representanter för 
verksamheten vid EH/
effektiv handel, HR och 
Mats Hansson, TULL-KUST. 
Arbetsgruppen har till uppgift 
att komma fram till lämpliga 
lösningar för de berörda. 2 av 
de 5 är nära en pensionering 
och för 1 har det löst sig 
med ändrad placering. Nu 
gäller det alltså att komma 
fram till en lösning för de 
2 återstående medarbetarna 
som är medlemmar i TULL-
KUST. Vår förhoppning är 
att det blir en lösning där 
Tullverket tar tillvara den 
speciella kompetens som de 
besitter. 

Två genomförda översyner
TULL-KUST har tagit del 
av slutrapporter när det 
gäller två översyner som 
genomförts ” Tullverkets 
nationella specialister inom 
BB/brottsbekämpningen” 
och ”Tullverkets 
sökhundverksamhet”. 
Rapporterna är fortfarande 
BB-ledningens arbetsmaterial 
och TULL-KUST kommer 
senare att kallas till 
information och förhandling 
om de eventuella förslag 
till förändringar som 
arbetsgivaren vill gå vidare 
med.

Besök av 
säkerhetsfunktionen på 
Tullverket
Pär Landby, säkerhetschef, 
informerade om arbetet 
med den nationella 
hotbildsanalysen och 
arbetsgruppen ”Hot och 
våld”. Arbetet med att 
sammanställa slutrapporten 
pågår för fullt och den 
är också på remiss bland 
deltagarna i arbetsgruppen. 
Tyvärr så är inte slutrapporten 
officiell ännu. Den ska inom 
några dagar presenteras för 
generaltulldirektören och 
därefter presenteras den för 

Tullverkets ledningsgrupp 
den 26 september. Han 
informerade vidare om arbetet 
med säkerhetsprövning, lite 
om kommande styr- och 
stöddokument samt om en 
ny utbildning i krishantering/
krisstöd som genomförs för 
tillfället i Stockholm.
Arbeta hemma?: Gerhard 
Otterstadh, Stockholm, 
anmälde ett ämne som 
är mycket aktuellt och de 
flesta kanske inte funderat 
på: vad gäller beträffande 
försäkringar om något 
inträffar när man jobbar 
hemma? Vilket skydd 
har man? Frågan kommer 
att anmälas till nästa 
Samrådsmöte arbetsmiljö i 
Stockholm den 28 november 
och därefter föras vidare för 
behandling i den centrala 
Arbetsmiljökommittéens 
möte den 13 december. 
Nästa ordinarie Tullrådsmöte 
är bokat till den 6-8 december 
och är förlagt i samband 
med TULL-KUST s årliga 
Förbundsråd.

Lena Larsson
Vid pennan/
Tullrådsansvarig

Pär Landby gästade tullrådet och berättade bl a om 
arbetet  som bedrivits inom ramen för en hot och våld-
analys
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Delar av S-gruppen 
i Försvarsutskottet 
med utskottets 
Vice ordförande 

Åsa Lindestam i spetsen, 
besökte den 27 september 
TULL-KUSTs kansli i Gamla 
Stan för information och 
diskussioner om framför 
allt Kustbevakningens 
verksamhet.

Utöver Åsa Lindestam deltog, 
Peter Jeppson, som sitter i 
Kustbevakningens insynsråd, 
Paula Holmkvist, Mattias 
Ottosson samt politiske 
sekreteraren Maria Lönn. 
Från TULL-KUST deltog 
Förbundsordförande Johan 
Lindgren, Klas Johansson, 
Örjan Sandblom samt Åsa 
Gunnheden.
Under träffen berördes 
det aktuella läget, och 
de utmaningar som 
väntar i närtid bl a att 
Kustbevakningen nu tillförs 
nya befogenheter, men även 
verksamheten på lite längre 
sikt. Utöver Kustbevakningen 
berördes även det 
bekymmersamma läget på 
Tullverket.

Kvällen därpå den 28 
september besökte tre 
ledamöter från Moderaterna 

Politikerträffar hos 
TULL-KUST

I slutet av september besökte ledamöter från 
Försvarsutskottet och Skatteutskottet TULL-KUSTs 
kansli i Gamla Stan för att diskutera det aktuella läget i 
Kustbevakningen och Tullverket.

TULL-KUSTs kansli. 
Anders Hansson, som sitter i 
Justitieutskottet och också är 
ersättare i Försvarsutskottet, 
Erik Andersson, numera i 
Arbetsmarknadsutskottet 
men sitter i Tullverkets 
insynsråd samt Maria 
Malmer Stenergard som är 
Moderaternas gruppledare i 
Skatteutskottet.

Under träffen fördes många 
intressanta diskussioner om 
i första hand Tullverkets 
allvarliga situation. Från 
TULL-KUST deltog denna 
gång hela förbundsstyrelsen 
samt Mats-Owe Johansson 
och Åsa Gunnheden.

Delar av den socialdemokratiska gruppen i Försvarsutskottet besökte 
TULL-KUST i september.  
Från Vänster: Mattias Ottosson, Maria Lönn, politisk sekreterare, 
Paula Holmsäter, Johan Lindgren, Åsa Lindestam, Peter Jeppsson, 
Örjan Sandblom och Klas Johansson.

Representanter från Moderaterna träffade Förbundsstyrelsen för 
diskussioner om framför allt  Tullverkets allvarliga situation. Från 
vänster: Anders Hansson, Jusitieutskottet och Försvarsutskottet, 
Maria Malmer Stenergard, Skatteutskottet och  Erik Andersson, 
Arbetsmarknadsutskottet och ledamot I Tullverkets insysnråd. 
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Nytt avtal klart för 
100 000 statligt anställda 

 Förhandlingsorganet OFR/S,P,O*, som TULL-KUST tillhör, 
har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. 
Det ger utrymme för löneökningar i nivå med övriga 
arbetsmarknaden om minst 2,2 procent. Avtalet är ettårigt och 
gäller från den 1 oktober. 

-TULL-KUST är framförallt nöjd med att det finns en siffra för löneökningar redan 
i det centrala avtalet. Inte minst för att motparten inte ville ha det och om det blivit 
så, skulle det försvåra de kommande löneförhandlingarna på myndighetsnivån. För 
TULL-KUST innebär en siffra i avtalet en garanti för höjda löner, säger Johan Lindgren, 
förbundsordförande. Nu kan förhandlingar med de lokala motparterna, arbetsgivaren 
för Tullen respektive Kustbevakningen, omgående påbörjas.

 Utöver lönevillkoren har förhandlingarna också rört andra arbetsvillkor. Vi är mycket 
nöjda med att ha fått igenom höjda ambitioner för arbetsmiljön eftersom det är en 
viktig fråga för många medlemmar. OFR kommer tillsammans med Arbetsgivarverket 
att fortsätta med arbetsmiljöutbildningar och dessa kommer utökas med frågor om 
stress och arbetsbelastning.

 Det fackliga inflytandet över lönestrukturen stärks och det ser vi som en framgång.

 För mer information, välkommen att kontakta:

 Johan Lindgren, Förbundsordförande TULL-KUST, 070-645 44 32 
 Mats-Owe Johansson, Ombudsman, TULL-KUST, 070-645 4433

 *OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan 
för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar 
cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, 
Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdföbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och 
Ledarna.
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Så lider sommaren 
2016 mot sitt slut. 
Det har varit en 
härlig sommar 
med omväxlande 
väderlek. Det har 

regnat en del tycker kanske 
någon, men detta till trots 
är grundvattennivåerna på 
sina håll mycket låga. De 
låga nivåerna kan nu inte i 
första hand skyllas på att vår 
sommar varit särskilt torr 
utan istället på en, över lag, 
snöfattig vinter. Allt hänger 
samman, vi människor tror 
oss alltid förstå och inse det 
mesta, varför inser vi då inte 
hur allt hänger samman? 
Rubbas balansen på ett eller 
annat sätt förändras och 
påverkas allt. Riktigt hur vet 
vi oftast inte förrän efteråt.

Kustbevakningens 
internationella engagemang 
har ökat markant. 
Utlandsverksamheten 
är idag ett helt normalt 
inslag i Kustbevakningens 
verksamhet. Så har det 
emellertid inte alltid varit. 
När undertecknad började var 
detta något man ofta prata 
om men ingen trodde på. 
Den första utlandsresa med 
Kustbevakningen som jag var 
med om var då Tv 048 skulle 
delta i en oljeövning enligt 
det s.k. Köpenhamnsavtalet. 
Övningen var förlagd till 
mellersta Öresund. Från 
Danmark deltog de danska 
miljöskyddsfartygen Gunnar 
Seidenfaden och Gunnar 
Thorson som då var ganska 

nybyggda. Det fanns även 
miljöskyddsfartyg från 
andra nationer som deltog 
i övningen. Efter avslutad 
övning förtöjde samtliga 
fartyg i danska Dragör 
hamn. Övningsledning 
och deltagande personal 
samlades ombord på Gunnar 
Seidenfaden för gemensam 
utvärdering av dagens övning 
samt för lite mingel och 
förtäring ombord. 

Utlandsbesök med 
Kustbevakningsfartyg 
var i dåvarande samtid 
mycket ovanligt, det 
hade bara hänt en gång 
tidigare. Då med nybyggda 
utsjöbevakningsfartyget Tv 
171 Karlskrona som på sin 
jungfruresa besökte Riga i 
dåvarande Sovjetunionen. Då 
som nu fodras diplomatiska 
tillstånd för besök i utländsk 
hamn. Samtliga fartyg 
och båtar i Tullverkets 
Kustbevakning och 
nuvarande Kustbevakningen 
är statsfartyg.

Nödvändiga tillstånd för 
angörande av Dragör hamn 
erhölls utan svårigheter. 
Nästa fråga som uppstår är 
av något mer privat karaktär, 
det är fråga om utförsel 
för besättningarna. Det 
utvecklade sig till att bli en 
lång och tidvis invecklad 
och segdragen diskussion. 
Kontentan av diskussionerna 
utmynnade i att deltagande 
fartyg fick hantera detta efter 
eget huvud och förstånd.

Vid ett tidigare tillfälle då 
Tullverkets Kustbevakning 
är inbjudet att delta i 
miljöskyddsövning beslutas 
att Tv 02 från Höllviken 
ska delta i denna. Denna 
gång är övningen förlagd 
till Själlands västkust. 
Diskussion uppstår om 
utförsel. Vid detta tillfälle 
befinner sig även en person 
från regionledningen ombord. 
Denne påtalar de regler 
som gäller för alkohol i 
Kustbevakningens fartyg 
och båtar. Det blev lite som 
att försöka släcka pågående 
brand med bensin. När 
röster och känslosvallen 
så småningom tonat ner 
så säger personen från 
regionledningen så här:

- Om det nu är så att 
ni avser att beställa ombord 
utförsel så beställ åt mig 
också!
Dessa förlösande ord fick den 
närvarande församlingen att 
utbrista i ett hejdlöst skratt. 
Det är faktiskt så att det 
fanns, då som nu, regler 
kring alkohol och förtäring 
av alkohol i tjänsten. Ska 
sanningen fram så var det 
nog så att man hade en något 
liberalare syn på frågan då.

Det finns självklart många 
minnen och dråpligheter 
som inträffat under mina 36 
år i bevakningen. De finns 
lagrade i minnet men så finns 
det de som utmärker sig 
mer än andra. Min kollega 
i maskin på KBV 181 och 

jag var i färd med att testa 
vakter på BBs huvudmaskin. 
Vaktracket på BBs maskin 
är placerat mellan de båda 
huvudmaskinerna. Som 
bekant är det ju aldrig riktigt 
tyst i ett maskinrum även 
om huvudmaskinerna står 
still. Jag är i färd med att 
ansluta vårt provinstrument 
då min kollega börjar krypa 
omkring, lyfta och stöka med 
durkplåtarna. 

- Vad i h-te håller du 
på med, vi ska ju kolla vakter, 
utbrister jag på min skånska?

- Jag letar efter min 
cykel, uppfattar jag svaret 
som. Gotlandsdialekten har 
sina sidor

- Va f-n, utropar jag, 
letar du efter din cykel?
- Va f-n snackar du 
om tokskåning, jag letar efter 
min NYCKEL!
Vi brister ut i hejdlöst skratt 
båda två och jag väljer att 
hjälpa till i letandet efter hans 
nyckel, som vi så småningom 
också hittar.

En annan händelse, nåja 
egentligen två händelser men 
samma kväll, som etsat sig 
fast i minnet tilldrar sig en 
bitande kall lördagskväll/
natt i januari på Härnösands 
stadshotell. 
Alla i min familj utom yngsta 
sonen är födda dag 29, detta 
tal har också blivit mitt 
lyckotal. Jag har vid flera 
tillfällen vunnit en del på 
bland annat roulett på just nr 
29. Det har jag naturligtvis 
vid olika tillfällen framfört 

Tankar från en 
gungstol
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både högt och tydligt på 
både jobbet och i andra 
sammanhang.
I januari 1984 var det tid 
för maskinistutbildning på 
sjöbefälsskolan i Härnösand. 
En lördagskväll i bitande kyla 
bestämmer vi oss alla för att 
gå på lokal. Det blev statt, 
utbudet var begränsat så här 
mitt i vintern. 
Jag satt i lugn ro och prata 
och drack lite öl med några 
kolleger. Då kommer en 
annan kollega och talar om 
att det finns ett roulettbord. 
Inget särskilt med detta, 
roulettbord finns på de flesta 
hotell. Kollegan menar dock 
att nu är det upp till bevis, det 
är tid för mig och bevisa att 
mitt turnummer verkligen är 
29. Jag kände inte för detta 
just nu varför diskussion 
uppstod. Tur fungerar inte på 
beställning. Kollegan stod 
dock på sig och till slut ger 
jag efter och reser jag mig 
upp och följer med, mest för 
att få slut på tjatet. Vi beger 
oss av med raska steg mot 
roulettbordet. Jag växlar till 
mig spelmarker för hundra 
kronor, kollar och snackar 
lite med croupieren inga 
storvinster har gått ut än så 
länge. Tyst och stilla avvaktar 
jag några rundor och till slut 
sätter samtliga marker i en 
stjärna på nr 29, croupiern 
sätter fart på kulan och ropar 
efter en stund ”inga fler 
insatser”. Croupieren sätter 
fart på kulan alla följer den 
intensivt, det är helt tyst kring 
bordet. Kulan saktar farten 
studsar till och hoppar ett par 
gånger och landar slutligen 
på nr 29. Kollegerna runt 
bordet tappar hakan inklusive 
jag själv. Kollegan som mer 
eller mindre övertalat mig till 
roulettbordet utbrister:

- Det var det j-ligaste 
jag sett, vänder på klacken 
och lämnar bordet.

Själv tar jag hand om vinsten 
växlar in den och bjuder 
samtliga på öl och känner 

mig ganska belåten. Vi 
blir sittande att prata om 
jobb utbildning lärare och 
snart var det tid att dra hem, 
statt stänger. Vi beger mot 
garderoben för att hämta 
ytterkläder mm. 

Det skulle dock visa sig att 
kvällen för min del inte var 
riktigt slut än. Då jag står 
i hotellfoajén och i väntan 
diskuterar lite högljutt 
kommer en gentleman och tar 
mig axeln och frågar 

- Varifrån f-n kommer 
du från med en sådan dialekt?

- Landskrona, svarar 
jag lugnt
- Då ska du ha 
en whiskey följ med mig, 
fortsätter mannen
Jag har inte aning om vem 
denna man är eller kan 
tänkas vara. Med ledning av 
dialekten kan jag konstatera 
att han är från trakten. Han 
är en aning berusad och vill 
absolut bjuda mig på whiskey. 
Det verkar vara ofarligt varför 
jag bestämmer mig för att 
efterkomma hans inbjudan 
och följer med honom upp 
på hans rum. Det visar sig att 
han bor i en svit och det finns 
flera litografier utspridda lite 
överallt. Han ser att jag tittar 
på dessa och säger:

- Du får en litografi 
välj själv, men enbart en. Han 
tar fram glas och häller upp 
whiskey åt oss under tiden jag 
ser ut en litografi. 
De är samtliga signerade och 
numrerade av en konstnär vid 
namn Bengt Åberg. Jag hittar 
en vacker litografi som jag 
rullar ihop i lite papper för att 
lättare kunna bära den med 
mig.  Mannen återkommer 
med två glas till bredden 
fyllda med fin whiskey, han 
ger mig det ena och säger
- Du gjorde ett bra val, 
skål nu, jag heter Bengt vad 
heter du?

- Skål, Jan-Olof 
heter jag och är du möjligen 
konstnären Bengt Åberg, 
undrar jag nyfiket?

- Exakt och jag 

heter Bengt med Åberg i 
efternamn och har för inte så 
länge sedan haft en mycket 
framgångsrik utställning på 
konsthallen i Landskrona. 
Därför ska du ha whiskey.

Jag stannar kvar några 
timmar och pratar vidare 
med konstnären som visar 
sig vara en trevlig person 
med många strängar på sin 
lyra. Trots att vi aldrig träffats 
har vi mycket att prata om. 
Jag lämnar så småningom 
konstnären och beger mig 
tillbaka till bostaden. I 
sanning en märklig afton och 
natt. 
Vid hemkomst beger jag mig 
till konstmuseet hemma i 
Landskrona och visar upp 
min litografi. Allt stämmer, 
konstnären är känd och min 
litografi värderas till ca 2000 
kr.
En stjärnklar och lönsam 
vinternatt i Härnösand skulle 
det visa sig. Jag bestämmer 
mig för att ta en taxi tillbaka 
till bostaden.

J-O Jönsson
Pensionär



 Hoppsan Kerstin, 
vilken piruett!

Det var allt som for genom huvudet 
när jag plötsligt tappade fotfästet 
och förvånat föll pladask vid pool- 
kanten. Inom loppet av några sek-

under hade en näst intill obefintlig vattenpöl för- 
vandlat min efterlängtade solsemester till några 
dagars omplåstrad vila i skuggan av ett parasoll. 

Som tur är kan de flesta av våra kunder njuta av sina 
välförtjänta semesterdagar utan några missöden. Men om  
något händer är det bra att veta att din hemförsäkring hos 
oss har ett reseskydd som gäller i 45 dagar i hela världen. 
Kontakta oss direkt om du blir sjuk eller skadad på resan 
så hjälper vi dig att få rätt vård. Se bara till att ha oss med  
i bagaget!

Restips:
•	 Ta med ditt resebevis från oss
•	 Lägg in våra journummer i mobilen
•	 Kontakta oss direkt om något händer

Allt om reseskyddet och andra fördelar med 
din hemförsäkring via Tull-Kust hittar du på:  
folksam.se/tullkust
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NTO- möte i 
Helsingfors

Årets möte i 
NTO (Nordiska 
Tulltjänstemäns 
Organisation), 
arrangerades i 

år under tre dagar i början av 
september i Helsingfors av de 
finska tullfacken.
Från TULL-KUST deltog 
denna gång, Johan 
Lindgren, Ulf G. Persson, 
Åsa Gunnheden. Björn 
Hartvigsson var särskilt 
inbjuden av NTO att bevista 
detta möte.
Mötet inleddes med ett 
besök av den finländske 
tulldirektören, Antti 
Hartikainen, som berättade 
om situationen i Finland 
där mycket är avhängigt det 
ekonomiska läget i landet 
som genomgår ett stålbad 
med flera besparingspaket där 
förstås inte Tullen undantas. 
Inom ramen för detta 
genomför man i Tullverket nu 
samma process som tidigare 
genomförts i Norge, nämligen 
att föra över uppbördsdelen 
från Tullverket till 
skattemyndigheten. Det finns 
också förslag på att Tullen 
ska byta departement till 
inrikesdepartementet. En rad 
förslag ligger också på bordet 
med generella försämringar 
för arbetstagarna i Finland 
med bl a färre semesterdagar.
De norska representanterna 
berättade om läget i 
Norge där överföringen 
av uppgifter och personal 
till Skatteväsendet nu är 
genomförd. Kritik mot 
lösningen har riktats från 

näringslivshåll som menar att 
den är mer byråkratisk.
På det hela taget flyttades 358 
anställda över till skatt varav 
200 medlemmar i Norsk 
Tollerforbund. Glädjande 
nog kunde informeras om 
att 200 av dessa fortsatt är 
medlemmar i förbundet. Dock 
har förstärkningen av Tullens 
brottsbekämpning lyst med 
sin frånvaro.  

Den danska delegationen 
kom med rykande färsk 
information om en stor 
förändring i Danmark i 
det att beslut nu tagits om 
att återuppbygga Tullen. I 
Princip kan väl utvecklingen 
kort sammanfattas så att 
tullverksamheten genom åren 
som passerat mer eller mindre 

försvunnit. Mot bakgrunden 
av att skatteväsendet blivit 
drabbat av besparingar och 
nedprioriteringar har beslut 
fattats om att dela upp 
befintlig skattemyndighet i tre 
olika varav en tullmyndighet 
skall byggas upp. Dansk Told 
og Skatteforbund ser positivt 
på utvecklingen och emotser 
naturligtvis att det börjar 
rekryteras till myndigheten.
Representanterna från Island 
informerade om att det ser 
ljusare ut än på mycket länge 
där den ekonomiska krisen 
varit påtaglig under en lång 
tid. En del rekryteringar har 
skett och en viss framgång 
har nåtts vid slutande av nya 
avtal. 
Johan Lindgren

Den finske tulldirektören, Antti Hartikainen, berättade om situationen i Finland där mycket är avhängigt 
det ekonomiska läget i landet som genomgår ett stålbad med flera besparingspaket där förstås inte Tullen 
undantas.

 Hoppsan Kerstin, 
vilken piruett!

Det var allt som for genom huvudet 
när jag plötsligt tappade fotfästet 
och förvånat föll pladask vid pool- 
kanten. Inom loppet av några sek-

under hade en näst intill obefintlig vattenpöl för- 
vandlat min efterlängtade solsemester till några 
dagars omplåstrad vila i skuggan av ett parasoll. 

Som tur är kan de flesta av våra kunder njuta av sina 
välförtjänta semesterdagar utan några missöden. Men om  
något händer är det bra att veta att din hemförsäkring hos 
oss har ett reseskydd som gäller i 45 dagar i hela världen. 
Kontakta oss direkt om du blir sjuk eller skadad på resan 
så hjälper vi dig att få rätt vård. Se bara till att ha oss med  
i bagaget!

Restips:
•	 Ta med ditt resebevis från oss
•	 Lägg in våra journummer i mobilen
•	 Kontakta oss direkt om något händer

Allt om reseskyddet och andra fördelar med 
din hemförsäkring via Tull-Kust hittar du på:  
folksam.se/tullkust

S
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Man kan fortsätta 
träffa trevliga 
tullarkollegor 

under trevliga former 
efter det man gått i 
pension. Göteborgstullens 
Pensionärsklubb startades 
upp 1979 av Bengt 
Pervald som efter tjugo 
(!) år efterföljdes av Leif 
Magnusson. Näste ordförande 
blev Ingvar Larsson. På 
klubbens årsmöte i mars 2016 
var det dags för Ingvar att 
lämna över klubban till vår 
fjärde ordförande Lennart 
Alette. Ingvar kan sätta upp 
följande på sitt CV: Valdes 
till ordförande vid årsmötet 
den 12 mars 2009. Har hållit 
i ordförandeklubban vid 21 
styrelsemöten, 8 årsmöten, 7 
höstmöten och 7 jultallrikar.  
Dessutom har 31 aktiviter 
arrangerats för medlemmarna. 
Totalt har 1760 medlemmar 
deltagit i mötena och 
aktiviteterna. Årsmötena har 
totalt lockat 372 medlemmar, 
höstmötena 371 och 
jultallriken 459. Aktiviteterna 
har lockat 558 medlemmar. 

Skärpt tullbevakning vid 
veteranträff i Malmö

Insändare

Som pensionär och 
som före detta 
narkotikahundförare 

vid tullen i Malmö blev 
jag onsdagen den 6 april 
i år, både upprörd och 
förbannad. Det var när 
vi tullveteraner höll vårt 
årsmöte, i Malmö-tullens 
lunchrum. Anledningen till 
min kraftfulla reaktion var 
att tullens säkerhetschef, Pär 
Landby hade infört ett nytt 
säkerhetstänk som skulle 
gälla vid våra veteranmöten. 
Vid vår förra veteranträff, 
som var i november i fjol, 
var det beslutat att samtliga 
mötedeltagare skulle 
skrivas in med namn i en 
besöksjournal och i samband 
med det, få en namnlapp, att 
fästa på bröstet.
denna säkerhetsåtgärd vill 
jag inte på något sätt kritisera, 
Tvärtom är jag mycket 
förvånad att ingen ansvarig 
inom Tullverket, tidigare har 
beslutat om en sådan rutin. 
Den 22-23 april 1997 besökte 
jag Tolldirektoratet i Oslo och 
redan då hade man där, ett 
sådant inskrivningssystem för 
besökare.
Men det som gjorde mig 
upprörd vid vårt, årsmöte 
i april, det var när vår 
ordförande berättade följande: 

"Jag har fått information om 
att, tullens säkerhetschef, 
Pär Landby har bestämt 
att någon utsedd tullare 
som är i tjänst och inte är 
pensionär skall närvara vid 
våra pensionärsträffar och 
övervaka oss deltagare."
jag tror att de flesta tullare 
förstår min och mina 
kollegors frustration. Alla 
vi tullveteraner är gamla 
trotjänare som har många, 
plikttrogna tjänsteår bakom 
oss i Tullverket.
Därför vill ingen av oss ha en 
politruk som övervakar oss, 

när vi nu till slut har nått en 
aktad och mogen ålder. Som 
observatör och övervakare, 
vid vårt årsmöte i april var 
Malmös fackordförande, Jan 
Martinsson anlitad.
Vi beslutade enhälligt på 
årsmötet att vi i fortsättningen 
skall förlägga våra möten 
till en mera, gästvänlig och 
obevakad lokal i Malmö 
där vi inte utgör någon 
säkerhetsrisk, som kan vålla 
skada för Tullverket.
Gilbert Jälmarstål
 

Svar på 
insändaren:
Generellt gäller att det alltid 
ska vara en person anställd 
vid Tullverket som är såväl 
besöksmottagare som 
ansvarig för besöket. Det 
är inte som Gilbert antyder 
ett tecken på misstroende 
riktat mot besökaren, utan 
snarare ett sätt att säkerställa 
besökarens säkerhet och 
trygghet.

Vid t.ex. brand eller annan 
olycka har besöksmottagaren 
såväl kunskaper som ansvar 
för besökarens säkerhet, 
det kan gälla att tillkalla 
räddningstjänst, utrymning 
mm. Det handlar alltså inte 
om att övervaka besökare 
i den mening som Gilbert 
tolkat. Jag kan bara beklaga 
att det förklarats på ett 
bristfälligt sätt.
Pär Landby

Vaktombyte hos GTPK

Populäraste aktiviteterna 
har varit Clarion Post 
Hotel, SVT, Emigranternas 
Hus, Synagogan, GRYAB, 
Göteborgs Tingsrätt och 
Idrottsmuseet Kviberg.
Den 12 maj 2016 avtackades 
Ingvar särskilt av styrelsen i 
samband med ett styrelsemöte 
hos Kate Samuelsson. Bilden 
visar Lennart och Ingvar på 
en soldränkt balkong hemma 
hos Kate med Skanstorget i 
bakgrunden.
Göran Bohlin

Den 12 maj 2016 avtackades Ingvar särskilt av styrelsen i samband 
med ett styrelsemöte hos Kate Samuelsson. Bilden visar Lennart och 
Ingvar på en soldränkt balkong hemma hos Kate med Skanstorget i 
bakgrunden.
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Insändare
Skickas helst via E-post till

tidningen@tullkust.se 
eller på brev till adressen.

PÅ GRÄNSEN/TULL-KUST
BOX 1220

111 82 STOCKHOLM
Om Du skriver kort ökar chan-

sen att snabbare få in din insändare. 
Redaktionen förbehåller sig rätten 

att korta i texten. Du får skriva under 
signatur men redaktionen 

måste ha ditt namn. Redaktionen 
ansvarar inte för insänt material.

TULL-KUST KANSLI 

POSTADRESS
Box 1220, 111 82  Stockholm

BESÖKSADRESS
Västerlånggatan 54

TELEFON
08-405 05 40

TELEFAX
 08-24 71 46

EXPEDITIONSTIDER

POSTGIRO 2364-8
FÖRBUNDETS PRESIDIUM

ORDFÖRANDE
Johan Lindgren
Tel: 405 05 37

E-POST
johan.lindgren@tullkust.se

1:E VICE ORDF 
Joakim Lagergréen
Tel: 072-3852060 

E-POST
joakim.lagergreen@tullkust.se

2:E VICE ORDF
Ulf G. Persson

Tel: 040 - 66 13321
E-POST

ulf.g.persson@tullkust.se

LEDAMOT KUSTBEVAKNINGEN
Klas Johansson

E-POST
klas.johansson@kustbevakningen.se

LEDAMOT TULLVERKET
Lena Larsson

Tel: 08 - 405 05 35
Mob: 070 - 650 95 29

E-POST
lena.larsson@tullkust.se

INTERNET
http://www.tullkust.se

E-POST
info@tullkust.se

       sep-apr           månd-torsd    08-00  -16.30
    fred       08.00  - 16.00
       maj-aug  månd-torsd   08.00  - 16.00   

    fred       08.00 -  15.30

FÖRHANDLINGS- OCH AVTALSFRÅGOR
Mats-Owe Johansson 08-405 05 38

E-POST
mats-owe.johansson@tullkust.se

EKONOMI OCH ADMINISTRATION
Åsa Gunnheden 08 -405 00 66

E-POST
asa.gunnheden@tullverket.se
Sara Einarsson 08-405 05 40

E-POST
info@tullkust.se

Tack 
Ett stort tack till alla som uppvaktade mig med vackra tal och presenter på min 
sista tjänstgöringsdag. Samt tack till alla kamrater som jag haft förmånen att få 
arbeta med under 45 år.
Per Kristensson.

SE SR  2G 0N 0O 7K
D TE ET L S AJ V Ä ALV RK AL
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Posttidning  B  
Returadress:
TULL-KUST, 
Box 1220, 
111 82  STOCKHOLM

TULL-KUST  Box 1220, 111 82 STOCKHOLM  tfn 08-405 05 40  fax 08-24 71 46 
e-post: info@tullkust.se  www.tullkust.se 

 

Tullens gränsskyddsverksamhet allvarligt 
hotad 
Inga extra medel i budgetpropositionen till Tullverket 
 
I budgetpropositionen som överlämnats till Riksdagen finns inga extra 
resurser avsatta till tullverksamheten. 
Något som får allvarliga konsekvenser för Tullverkets möjlighet att 
utföra sitt uppdrag. 

 
Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten, där handel med insmugglade 
varor som narkotika, vapen och alkohol är betydande, vilar i sitt yttersta på en 
fungerande gränskontroll. 
 
- Tyvärr tvingas vi konstatera att olika regeringars politik genom åren nu fått så 
långtgående konsekvenser till följd av flerårig minskning av resurser till Tullverket 
att det blir omöjligt att kunna upprätthålla en ordentlig införselkontroll, säger TULL-
KUST:s förbundsordförande Johan Lindgren. 
 
Tullverket har i sitt budgetunderlag till regeringen krävt ökade resurser för att 
undvika de förödande konsekvenser resursbristen innebär för verksamheten.  
 
Bemanningen har konstant sjunkit i Tullverket,  både i det legala flödet, men framför 
allt i gränsskyddsverksamheten. 
 
Om regeringen menar allvar när man talar om hur viktigt det är att tackla problemen 
med narkotika, vapen, handgranater, svartsprit m m, ter det sig oerhört 
motsägelsefullt att inte bevilja de nödvändiga resurser Tullverket begär för att  
fortsatt kunna bedriva en effektiv gränskontroll.  
 
- Det kan inte sägas ofta nog, att det Tullverket för en billig penning stoppar på 
gränsen, blir en mångfalt större besparing för polisen, sjukvården, socialtjänsten och 
bidrar högst påtagligt till tryggheten i samhället. Politiken måste börja ta ansvar för 
helheten,  säger Vice ordförande  Ulf G. Persson. 

 
 

För ytterligare information besök TULL-KUSTs hemsida 
www.tullkust.se 

 
TULL-KUST består av 2 000 tjänstemän anställda i  

Tullverket och Kustbevakningen 

TULL-KUST 
Förbundet för anställda i 
Tullverket och Kustbevakningen 

Pressmeddelande 
2016-09-21 

 

Kontaktpersoner: 
Johan Lindgren 
Förbundsordförande 
070-645 44 32 
 
Ulf G. Persson 
Vice ordförande 
040-661 33 21 
 
 
 
 
 
 
 


