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PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se

Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 4 december 2014

Politisk oreda 
i riksdagen
En turbulent politisk höst i riksdagen 
utmynnade i att regeringens 
budgetproposition föll med 
påföljande regeringskris och ett 
besked från regeringen om att 
extraval ska utlysas och enligt 
planerna hållas i mars 2015.
PÅ GRÄNSEN som färdigställts 
och distribuerats dagarna efter det 
att regeringens budget föll, försöker 
reda ut begreppen och den eventuella 
betydelsen detta har för Tullverkets 
och Kustbevakningens budgetläge. 

Förbundsrådet
Årets förbundsråd hölls under ett 
par dagar i december.
På dagordningen stod förutom 
nästa års budget ett besök av TCOs 
kanslichef som berättade om TCOs 
verksamhet och viktiga strategiska 
frågor.  

Vad tycker 
politikerna?

I likhet med inför tidigare val ställde PÅ GRÄNSEN en rad 
frågor till riksdagspartierna inför valet i höstas om deras syn 
på tull- respektive kustbevakningsverksamheten. Frågorna 
och svaren publicerades i en nätbilaga på TULL-KUSTs 
hemsida I detta nummer redovisas en genomgång av svaren 
som kom in.  
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Nedsättning av 
medlemsavgiften
Enligt TULL-KUSTs stadgar kan medlem under vissa 
förutsättningar få nedsatt medlemsavgift.  

Nedsättning av medlemsavgift ges endast enligt punkt a,  
b, c. Alla övriga betalar full avgift.  
Nedsättning av avgift sker tidigast från månadsskiftet 

efter det att skriftlig underskriven begäran inkommit. När 
villkor enligt a – c inte längre är uppfyllda är medlem skyldig 
att anmäla detta.

a) Vid deltidstjänstgöring som omfattar minst 180 dagar och då 
lönen (inkl ev pensionsersättning) understiger
25.000:- betalas avgift enligt AK 1 *

b) Vid sjukfrånvaro om minst 50 % och om sjukfrånvaron varat 
mer än 180 dagar betalas avgift enligt AK 1

c) Vid tjänstledighet som omfattar minst 90 dagar då ingen 
annan inkomst erhålls betalas avgift som anges i AK 0

Beträffande återinträde ska den som uteslutits ur förbundet på 
grund av bristande betalning betala resterande avgifter
om inte Förbundsstyrelsen annat beslutar.

* Exempel: Nedsättning enligt a) omfattar endast de som 
arbetar deltid, exempelvis lägre anställningsgrad än 100%,
delpension enligt delpensionsavtalet där den sammanlagda 
bruttoinkomsten understiger 25.000:-, samt deltid enligt
avtal om partiell ledighet för vissa arbetstagare på tullverket.

Nya medlemmar som aldrig tidigare varit medlemmar i TULL-
KUST betalar halv avgift under första medlemsåret. Därefter 
gäller ordinarie avgift. 

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.

Det kommer frågor till  
kansliet om hur betalningen sker av 

medlemsavgiften till TULL-KUST och 
medlemsförsäkringarna i Folksam i hän-
delse av pension eller arbetslöshet?

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

För Dig som blir arbetslös:
Du aviseras från kansliet och betalar en 
medlemsavgift på 75 kr/mån 
För medlemsförsäkringarna gäller samma 
som ovan.

Information om 
medlemsavgifter och 
medlemsförsäkringar



3
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tidningen@tullkust.se.
All redaktionell text- och bildma-
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TULL-KUSTs hemsida. 

Externa  skribenter
måste meddela förbehåll mot att få 

sitt text- och bildmaterial lagrat elek-
troniskt och mot publicering på www.

tullkust.se  I princip publiceras
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Politiskt kaos 
Regeringskris och osäkerhet om budget samt 
eventuella beslut om extraval i mars. Hur påverkar 
det Tullverket och Kustbevakningen?

Förbundsråd
Förbundsrådet samlades i år på 
Wenngarn utanför Sigtuna. Förutom 
beslut om budgeten för 2015, 
behandlades bl a två motioner och 
rådet besöktes av TCOs kanslichef 
Thorbjörn Bredin.

Tronskifte på Kustbevakningen
I höstas fick Kustbevakningen en ny 
Generaldirektör. Lena Jönsson som fungerat 
som överdirektör tog över efter avgående 
Judith Melin.
Jan-Olof Jönssson träffade båda i Karlskrona 
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Björn Hartvigsson

Le
da

re

Ooolidligt 
spännande  
Jag avslutade min förra ledare med orden 

”Det kommer att bli en spännande höst”. Jag 
nämnde även att om det vill sig illa så kommer 
inga besked till våra myndigheter om hur 
mycket de får i anslag för budgetåret 2015 
förrän i november.  Nu, med facit i hand, 

visade det sig att det blev värre än så. Inledningsvis 
började det emellertid bra. Den nytillträdda regeringen 
lämnade förslag till statsbudget för 2015 som mycket 
glädjande bl a innehöll mer resurser till båda våra 
myndigheter.  Mina första tankar gick naturligtvis i 
riktningen att arbetsgivaren i Kustbevakningen nu 
borde kunna återta det lagda varslet om uppsägningar 
av personal och i något lugnare takt genomföra alla de 
översyner som påbörjats. För Tullverkets del blev den 
självklara tanken att särskilda medel nu borde finnas 
för att finansiera de nödvändiga och mycket kostsamma 
IT-satsningarna, i stället för att finansiera dem genom 
att gröpa ur driftsbudgeten, men samtidigt också 
börja anställa personal i betydligt större omfattning 
än tidigare. Detta naturligtvis för att täcka upp alla de 
luckor som uppstått i kärnverksamheten under senare år 
efter de som gått i pension eller slutat av andra skäl. 
Ingenting är däremot lätt i den politiska sfären. Det 
stod tidigt klart att det kom att handla om minst tre 
olika budgetförslag. Alliansen lämnade naturligtvis 
ett motförslag till regeringens budgetproposition som 
visade sig vara en övergripande budgetmotion samt 
ytterligare 28 motioner för de olika utgiftsområdena. 
(När det gäller Kustbevakningen så har i alla fall inte 
jag upptäckt några större skillnader i medelstilldelning 
mellan Regeringens proposition och Alliansens 
motion.) Även Sverigedemokraterna lade fram ett eget 
budgetförslag.
Budgetdebatten och omröstningen i Riksdagen 
resulterade ju som bekant i att Alliansens förslag vann 
och det är den som nu skall gälla för 2015. Vad som 
hände med alla de 28 tilläggsmotioner som kom från 

Alliansen har jag tyvärr i skrivande stund inte klart för 
mig. Vad som händer nu och vilka pengar som kommer 
till myndigheterna för nästa år vet jag just nu inte heller. 
De tidsplaner som fanns har naturligtvis fått ändrats. 
Regleringsbrev och nya anslag kommer självklart att bli 
försenade.  Jag hoppas dock att det kommit klarare besked 
när ni sitter och läser denna tidning som kommer att gå i 
tryck inom några dagar efter att detta präntas ner.
Det krångliga läget har medfört att Statministern sagt att 
han vill ha ett nyval (extraval).  Beslut om ett sådant har 
inte ännu formellt fattats utan besked om detta kommer 
först under de sista dagarna i december. Vad som händer 
efter ett eventuellt nyval och hur situationen då ser ut får vi 
av lätt insedda skäl inte veta förrän i slutet mars. 
Den situation som uppstått är mycket olycklig för alla vi 
som jobbar i de olika myndigheterna, både hög som låg 
och kanske speciellt för de som skall ta beslut om vad som 
skall vara inriktningen för nästa år. De vet ju inte vad de 
har för budget och vad som kommer att stå i det kommande 
regleringsbrevet. Ett positivt besked som man kan läsa 
om på Riksdagens hemsida är att Riksdagen godkände 
och sa JA till den s k Höständringsbudgeten för 2014. Se 

”Ändringar i statsbudgeten för 2014 (FiU11). Regeringens 
proposition 2014/15:2.” Detta beslut ger Tullverket 
ytterligare 75 miljoner kronor för 2014. Kustbevakningen 
får också ett tillskott för 2014 och detta belopp är 56 
miljoner kronor. Dessa pengar är tillskott på årets budget.
En annan sak som Regeringen har med i sin 
budgetproposition och som jag funderat en del över är 
att all löneadministration i staten skall koncentreras och 
administreras av Statens servicecenter. I min värld så 
kan i alla fall jag se en del svårigheter med att få detta att 
fungera. Ser med viss spänning fram mot hur detta skall 
hanteras inte minst mot bakgrund av myndigheternas olika 
verksamhetsanspassade kollektivavtal. Jag har i och för 
sig endast två myndigheter att utgå från men bara dem 
emellan finns olika villkor och förutsättningar och en del 
annat som jag ser kan ställa till bekymmer. Ta till exempel 
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”
”

Kustbevakningen som har mängd specialanpassade 
villkor och regleringar för den verksamhet myndigheten 
har att utföra. Det blir ingen lätt uppgift. Tanken är väl 
att allt skall bli billigare men hur mycket kommer det 
att kosta för våra myndigheter, då de sannolikt måste 
se till att det nya servicecentret får rätt ingångsvärden 
om vad som administreras. Kommer detta att belasta 
myndigheternas driftbudget också eller kommer det 
extraresurser för detta arbete och var uppstår då i så fall 
den tänkta besparingen?
I regeringens budgetproposition kan man också läsa 
att Kustbevakningen skall byta ansvarig minister Från 
Försvarsministern till Inrikesministern som skall finnas 
på Justitiedepartementet.  Hur det blir med den frågan 
återstår också att se. Det är som sagt många frågor 
som ställs i dessa dagar tack vare den parlamentariska 
situationen vi fått i Sveriges riksdag och som alla väntar 
på svar. 
Det man som medborgare hoppas nu är att det som blivit 
valda till Sveriges Riksdag tar sitt ansvar utifrån det 
förtroende de fått av svenska folket. Båda sidor uppges 
inte vilja samarbeta med Sverigedemokraterna vilka för 

      Den situation som uppstått är mycket    
olycklig för alla vi som jobbar i de olika 
myndigheterna, både hög som låg och kanske 
speciellt för de som skall ta beslut om vad som 
skall vara inriktningen för nästa år.

närvarande innehar en s k vågmästarroll i parlamentet. De 
har också med all önskvärd tydlighet i praktisk mening 
visat vad de kan använda den till. Är blocken så hårt 
cementerade så man inte kan samarbeta över gränserna 
så kan man ju fundera på om det inte är lika bra att slå 
ihop partierna inom de befintliga blocken. Varför ha så 
många partier om de var för sig inte vare sig orkar eller 
kan driva sin egen politik. Jag anser således att det nu 
är dags att visa ansvar och sluta med pajkastning.  Den 
smutskastningen som sker idag och oviljan att samarbeta 
gör bara att politikerföraktet ökar. Nu måste alla partier 
försöka att få till stånd en lösning som gynnar hela landet. 
Detta teaterstycke som pågår nu tror jag personligen bara 
stärker ett visst parti.
Det kommer att bli, för att citera en kändprogramledare 
i TV, ”ooolidligt spännande” men även finnas en viss 
befogad oro bland personalen, under resten av detta år och 
det första kvartalet nästa år.
Med dessa rader vill jag ändå passa på att önska alla 
medlemmar i TULL-KUST och övriga samarbetspartners 
en riktig 

 GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
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Kust

Joakim Lagergréen

Ett intensivt 
första halvår av 
2015
Innan jul kommer GD troligen att 

ta ett antal beslut med bakgrund 
av Utredningen ledning och stöd i 
Kustbevakningen samt remissvar 

som inkommit. Det kommer att bli ett 
antal utredningar till följd av besluten 
och Kustrådet avser att vara aktiva 
i flera av dessa eftersom några har 
stor påverkan på personalen och våra 
medlemmar såväl på huvudkontoret, 
regionledningarna, flygverksamheten 
och ute i linjeorganisationen. Vi har 
påtalat detta i det remissvar som vi har 
skickat in. Det finns att läsa på Tull-Kust 
hemsida.

Kustråd 2 – 4 december
I början av december träffades Kustrådet 
på Wenngarn utanför Sigtuna för tre 
dagar med Kustråd och Förbundsråd. 
Kustrådets två främsta punkter 
var Utredning ledning och stöd i 
Kustbevakningen, där vi lade mycket 
tid på att reda ut vad vi ville ha med i 
remissvaret vi skrev, och de pågående 
Ralsförhandlingarna. 
Andra lite större frågor på dagordningen 
var:
• Omorganisationen gällande 

skyddsorganisationen i myndigheten 
och den nya arbetsmiljöpolicyn, som 
vi även kommit med påpekande till.

• Pendlingsersättning vid tillfälliga 
anställningar, frågan är uppkommen 
i region sydväst.

• Stomplansplaneringen för 2015
Protokollet från Kustrådet kommer att 
finnas på hemsidan. 
Vi hade även besök av Kristina Falk-
Strand. Fokus i dialogen med henne 
var Utredning ledning och stöd där hon 
var delaktig, det blev även en del andra 
intressanta diskussioner om bland annat 
befogenhetsutredningen. 

Rals-avtal
Kustrådets förhandlingsgrupp i 

Ralsen har under hösten haft ett antal 
möten med arbetsgivaren gällande 
kommande lokala avtal inom ramarna 
för det centrala Ralsavtal som sträcker 
sig från 2013-10-01 till 2016-09-30. 
Det nuvarande Rals-avtalet vi har i 
Kustbevakningen, sträcker sig till 2015-
01-31, med revisionen våren 2014. 
Vi har ännu inte kommit helt överens 
med arbetsgivaren om hur vi ska forma 
det kommande avtalet. Vi har haft 
mycket diskussioner om hur modellen 
i sin helhet fungerar i myndigheten och 
hur vi som parter kan förbättra den. Det 
är även Kustrådets åsikt att formen 
måste bli bättre och tydligare för alla 
inblandade.
Mer detaljer är idag svårt att gå ut med 
då vi har en del arbete kvar. Vi har ett 
ytterligare möte tillplanerat innan jul och 
ett möte i januari. 
 
Kustbevakningens Framtida dykeri
Den omorganisationsliknande 
förändringen av Kustbevakningens 
dykeri fortsätter sitt förändringsarbete. 
Kustrådet har framför allt varit 
kritiskt till förutsättningarna ingör 
förändringsarbetet och det val dykarna 
har att ta ställning till samt hur 
förändringsarbetet har genomförts i 
myndigheten.
Kustrådet skickade in en skrivelse 
till myndigheten i början av oktober 
med vissa påtalande som vi anser att 
Kustbevakningen bör beakta i samband 
med det förändringsarbetet som nu pågår. 
Skrivelsen finns i sin helhet på hemsidan. 
Vi fick några veckor senare ett officiellt 
svar från myndigheten där de valde att 
helt och hållet bortse från vårt påtalande. 
Kustrådet har en intern diskussion om 
hur vi ska fortsätta arbetet. 
 
Den ekonomiska situationen i 
Kustbevakningen
I och med det parlamentariska läget 
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i Sverige har Kustbevakningens 
budget hamnat i ett lite oklart 
läge. Generaldirektören ska träffa 
representanter för departementet 
strax före lucia och förhoppningsvis 
få förtydligande när det gäller vår 
budgettilldelning samt hur det blir 
gällande byte av departement.

Stomplanen 2015
De båda regionledningarna valde i 
höstas att göra en del förändringar i 
stomplansplaneringen för 2015 och 
förändra hur patrullerna ska ligga. 
Kustrådet anser att regionledningarna 
inte valde en korrekt metodik i 
genomförandet av förändringen, där 
man antingen kan välja samverkan eller 
MBL.  Kustrådet gjorde en formell 
påtalan av detta till arbetsgivaren. Vi 
hade även flera informella samtal och 
konversationer med arbetsgivaren om 
detta. 
Regionledning nordost valde tillslut 
att återgå till en stomplansplanering 
som är mer välkänd i regionen från 
och med februari månad. Kustrådet ser 
positiv på det beslutet då det visar på en 
lyhördhet hos regionledning inför både 
medarbetarnas och Tull-Kusts åsikter.
Regionledning sydväst har inte 
tagit samma beslut, vilket vi tycker 
är beklagligt då samma kritik som 
förekommit i nordost även förekommit i 

sydväst.
Utredning stöd och ledning i 
Kustbevakningen
Utredning ledning och stöd i 
Kustbevakningen presenterades i början 
av november. I och med att myndigheten 
fått tydliga indikationer om utökad 
budget ansåg utredningen att stöd- och 
ledningsfunktionen i Kustbevakningen 
måste utredas mer för att kunna ge 
Generaldirektören ett bra underlag 
för beslut. Tull-Kust har lämnat ett 
remissvar som finns att läsa i sin helhet 
på hemsidan.
 
Traktamente och förrättningstillägg
Det pågår fortsatta diskussioner mellan 
parterna i traktamentesfrågan och vi 
påtalar så ofta vi kan att detta måste vara 
ett prioriterat ärende. 
I väntan på en lösning vill jag 
påminna samtliga om att det utöver 
sjötjänsttraktamentet finns även 
ersättningen Endagsförrättning, 10 kap 
3.1§ i den senaste versionen av avtalet 
(2014-01-27). Denna ersättning har man 
rätt till om man har en bortavaro på mer 
än fyra timmar i följd.
Slutligen vill jag önska alla
en God Jul och  Ett Gott Nytt År

Kristina Falk-Strand besökte kustrådet. 
Fokus i dialogen med henne var 
Utredning ledning och stöd där hon var 
delaktig.
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Peter Martinson

Tull

Ljus i vintermörkret

Julen närmar sig med stormsteg 
med allt vad det nu innebär. 
Stök är väl ett begrepp som 
passar in och just nu är det så i 
Riksdag och Regering också. Det 

parlamentariska läget är lite upp och ner 
och det tyder på att ett nyval är att vänta i 
mars 2015. Beslut om detta fattas i slutet 
av december och personligen har jag en 
förhoppning och en liten tro om att man 
på något sätt kan hitta en lösning, så att 
man undviker nyval. Jag är nog ganska 
ensam om den lilla tron i dagsläget.

Den röra som beskrivs ovan, 
medför även för Tullverket en del 
frågetecken. Vi har i propositionen 
med höständringsbudgeten kunnat 
utläsa att vi skulle få en förstärkning 
om 75 miljoner, öronmärkta till E-tull. 
Om vi förstått det hela rätt, så får vi 
dem även om nu blivit oenighet runt 
budgetpropositionen i övrigt. En, i så fall, 
verkligen välkommen förstärkning.

Vi har haft möte med Tullverkets ledning 
om hur man ser på 2015, förutsatt att 
ovanstående blir verklighet och det som 
sades är verkligen ljuv musik i våra öron. 

Utan att gå in på detalj, det återkommer 
jag med i nästa nummer, så handlar det 
om en rekrytering värd namnet. Tempo, 
synsätt på sin personal som resurs 
och en målmedveten inriktning på 
kärnverksamheten gör att jag är sugen på 
att köpa en liten julklapp till vår ledning.

Det kommer dock att ställas hårda krav 
på vår organisation  att klara av en större 
rekrytering under 2015. Alla inblandade 
måste se det som en utmaning och 
bjuda till att vad som går, för nu får 
inget gå i stå. Rekryteringsprocess och 
utbildningsprocess får trimmas upp! 
Framförallt så får inte processen med att 
ändra arvoderingsmetod för våra lärare 
bli ett problem. Lärarna är jätteviktiga 
och brinner för sina uppgifter och ska så 
klart uppskattas för detta.
Löneförhandlingarna för 2014 går nu in i 
ett nytt skede. Vi har på Myndighetsnivå 
träffats ett antal gånger sedan 
sommarsemestern. Inledningsvis kändes 
våra möten innehållsrika och att vi hade 
en samsyn med motparten att, precis som 
de senaste löneförhandlingarna, hitta 
konstruktiva lösningar. Senare under 
hösten gled dock parternas intressen isär 
och såsom vi uppfattade det, så fanns 
det mycket liten vilja från arbetsgivarens 
förhandlingsdelegation, att göra något 
som kostade en enda krona över det 
oenighetsvärde, som finns omtalat i det 
centrala RALS avtalet.

När vi nu går in i nästa fas och 
överlämnar förhandlingarna till de 
lokal-lokala parterna, kan jag inte påstå 
att det känns speciellt bra. När man 
utvärderar det vi gjort så undrar man 
varför skulle det ta flera månader och 
massor av arbete om det redan från 
dag ett var motpartens huvudsakliga 
målsättning att oenighetsvärdet skulle bli 
tillämpligt?  Vi har de senaste åren haft 
ett antal partsgemensamma åtaganden 
under avtalsperioden i våra avtal, men 

denna gång kände vi inte för den 
samarbetsformen.  

Oavsett vad det gäller och vad vi 
förhandlar om, så har TULL-KUST 
en målsättning om att skapa hållbara 
lösningar, som är gynnsamma för våra 
medlemmar, men också positiva för 
verksamheten. Lösningar i andan vinna-
vinna. Det känns inte just nu som om 
arbetsgivarens 
Förhandlingsdelegation delar den 
synen, snarare att man ser det som ett 
parti schack där det går ut på att vinna. 
Eftersom vi inte känner den andan i vårt 
umgänge med övrig verksamhet, får vi 
med stor sannolikhet, ta en träff med 
ledningen, för att få ett klargörande.

Vi har under en längre tid pratat om 
att vi vill få gjort en hotbildsanalys för 
Tullverket. Det har som bekant, inte 
fått något speciellt gehör och det man 
nu säger är att frågor typ denna, bör ta 
sin start i Arbetsplatsträffarna. Vi är 
skeptiska till om det är rätt väg att gå och 
kommer innan helgerna, ta ytterligare ett 
samtal med ledningen. Är vi inte nöjda 
med det svar vi då får, har vi en agenda 
för hur vi tar frågan vidare.

Avslutningsvis önskar jag Er alla 

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
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TULL-KUSTs Tullrådsmöte 2-4 
december
16 ledamöter från TULL-KUST s lokalavdelningar hade 
samlats vid Wenngarn utanför Sigtuna för årets fjärde och 
sista tullrådsmöte.
Tullrådet hade många frågor att diskutera och behandla 
då agendan var riktigt lång även denna gång. Ämnen 
som behandlades var bland annat det nyligen påtecknade 
avtalet om RALS/lönerevision, bildandet av nytt KC/
kompetenscenter AU/analys och underrättelse, förslaget 
om en gemensam stab för BB/brottsbekämpningen 
och EH/effektiv handel samt rapporter från nationella 
huvudskyddsombudet, Uniforms/beklädnadsgruppen och 
FUF/förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor.

Till detta Tullråd 
hade vi bjudit in 
Lars Kristoffersson, 
biträdande 

avdelningschef BB. Han 
berättade om uppdraget som 
han fått av Per Hellman, 
avdelningschef BB, gällande 
en översyn av KC inom 
BB. Översynen handlar om 
att finna effektiviseringar, 
titta över chefs-och 
organisationsstukturer 
med syfte att få fler 
medarbetare ut på fältet. 
En slutrapport ska lämnas 
den 31 december. Projektet 
kameraselektering, scanner 
och underrättelseresurser 
inom gränsskyddet var några 
av de frågor som tullrådets 
ledamöter tog upp och 
diskuterade med Lars.
Tullrådet gick igenom det 
nyligen undertecknade lokala 
avtalet om Rals 2014. Avtalet 
i dess helhet finns att läsa 
på TULL-KUST s hemsida. 
I och med att TULL-KUST 
och arbetsgivaren inte kom 
överens om lönebilden 
så slutade avtalet på 
oenighetsvärdet 2,3 %, som 
står i den centrala RALS 

-en. Löneökningsutrymmet 
kommer nu att fördelas ut 
på avdelningarna. Även 
denna gång så går TULL-
KUST ut till alla medlemmar 

med en förfrågan om 
vilka som önskar att hålla 
lönesättande samtal med sin 
chef alternativt väljer facklig 
förhandling.
Bildandet av KC AU är 
strax färdigt i och med att 
tiden för intresseanmälan 
till de olika befattningarna 
samt utlysningar av lediga 
befattningar på RUC 
och NUC har gått ut. 
Samtidigt som Tullrådet 
höll sitt möte hade besked 
börjat lämnats till de som 
tilldelats alternativt inte 
tilldelats befattningar i KC 
et. Frågorna var många 
omkring förfarandet med 
intresseanmälan kontra 
att lysa ut befattningarna. 
Tullrådets ledamöter 
diskuterade ingående om det 
var ett bra sätt att genomföra 
tillsättningarna på och många 
var mycket tveksamma till att 
använda det i framtiden.  
Arbetet med att bilda 
en gemensam stab för 
avdelningarna BB och EH 
fortsätter. Staben kommer att 
innehålla fyra enheter och 
för tillfället är befattningarna 
som chef och biträdande chef 
för tre av enheterna utlysta. 
För en enhet är chef och 
biträdande chef överförda 
från dagens befattningar som 
chefer för NE/nationella 

enheten.
I samband med att TULL-
KUST slöt förra Ralsavtalet 
i december 2013 så 
undertecknades ett nytt 
avtal om lönesättning av 
lärare vilket innebär att 
lärararvode byts ut mot ny 
individuell lön. I protokollet 
från förhandlingen går det att 
läsa om en övergångslösning 
som betyder att de som 
idag fungerar som lärare 
ska erbjudas inlösen av 
lärararvode och få en ny 
individuell lön. Under 2014 
och 2015 avlöses arvodet 
succesivt och från 2016-01-
01 är det helt avlöst. De som 
är nya lärare och även de 
som framställer kurs- och 
undervisningsmaterial m m 
ska få en ny individuell lön. 
TULL-KUST har fått många 
frågor från medlemmar 
angående hur bland annat 
övergångsbestämmelsen 
ska tillämpas och frågan 
blev föremål för en 

omfattande diskussion på 
Tullrådet. Den 17 december 
har vi en uppföljning med 
förhandlingschefen på HR/
personalavdelningen  om 
hur den nya lönesättningen 
tillämpas.
En fråga som har diskuterats 
flitigt en tid är TULL-
KUST s begäran om att 
Tullverket borde genomföra 
en hotbildsanalys på 
nationell nivå. Den senaste 
analysen gjordes i mitten 
av 1980-talet.  Ämnet har 
tagits upp vid flera AMK/
arbetsmiljökommittémöten 
men tullens ledning har 
ännu inte lämnat något 
positivt besked och gått vårt 
förslag tillmötes. Tullrådet 
diskuterade frågan grundligt 
och överväger nu möjligheten 
att ta upp vår begäran med 
Arbetsmiljöverket.
Nästa ordinarie Tullrådsmöte 
är bokat till den 10 – 11 mars 
2015.
Lena Larsson

Lars Kristoffersson, biträdande chef för brottsbekämpningen gästade 
tullrådet



10

Årets Förbundsråd

Årets förbundsråd 
hölls den 3 
december på 
Wenngarn strax 
utanför Sigtuna.

På dagordningen stod 
utöver de mer traditionella 
punkterna som genomgång 
av och beslut om nästa års 
budget samt behandling 
av motioner även besök av 
TCOs kanslichef Thorbjörn 
Bredin som informerade 
om TCO och Taapani 

"Tappen"  Kuusela från 
Tullverket, som berättade om 
projektledarutbildning och 
medlemsrekrytering. 

Förbundsrådet inleddes med 
att förbundsordförande Björn 
Hartvigsson summerade det 
gångna året som i många 
stycken varit händelserikt 
både inom Tullverket 
och Kustbevakningen. 
Kustbevakningen som under 
våren 2014 befann sig i ett 
ekonomiskt svårt läge och 
strax före sommaren lade 
ett varsel om uppsägningar. 
Detta och naturligtvis 
även den problematiska 
ekonomiska situationen på 
Tullverket stod överst på 
agendan vid de många träffar 
förbundet genomförde med 
företrädare för de politiska 
partierna inför höstens 
riksdagsval.        

Johan Lindgren redogjorde 
för förbundsstyrelsens förslag 
till budget för nästa år. Som 
grund för förslaget ligger 
medlemsantalet i förbundet 
då medlemsavgifterna, 
tillsammans med de intäkter 
fastigheten ger, står för en stor 
del av förbundets ekonomiska 
bas. Medlemsantalet 
förväntas under kommande år 
minst ligga på samma nivå, , 

som i år. Detta mot bakgrund 
av att nyrekryteringar till 
bägge myndigheterna och 
därmed nya medlemmar i 
förbundet förväntas uppväga 
de antal som går i pension 
under året. Förbundsrådet 
beslutade att godkänna 
förslaget till budget som med 
anledning av att förbundet 
genomför kongress nästa år är 
underfinansierad motsvarande 
den kostnad som kongressen 
beräknas belasta budgeten. 
Mycket är dock avhängigt 
medlemsutvecklingen som 
i sin tur beror på hur många 
nyrekryteringar som görs till 
myndigheterna och givevis i 
vilken mån förbundet lyckas 
rekrytera nya medlemmar. 
Till förbundsrådet hade 
Taapani "Tappen" Kuusela 
bjudits in för att tala om 
projektledning och särskilt 
medlemsrekrytering. 
Detta var ytterligare 
ett led i det arbete som 
inletts där förbundet gör 
en konkret satsning på 
medlemsrekrytering. I 
september genomfördes 
en ordförandekonferens/
utbildning som PÅ 
GRÄNSEN  kunde berätta 
om i förra numret.            

Till förbundsrådet hade 
två motioner inkommit 
och då de behandlade 
kustbevakningsrelaterade 
frågor hade förbundsstyrelsen 
delegerat till kustrådet att 
förebereda yttranden över 
motionerna. Kustrådets 
ordförande tillika 2:e vice 
ordförande i förbundet 
Joakim Lagergréen föredrog 
förbundsstyrelsens förslag 
till beslut. Förbundsrådet 
beslutade i enlighet med 
förslagen. Motionerna och 
besluten kan läsas på TULL-

KUSTs hemsida. 

Thorbjörn Bredin, kanslichef 
på TCO, välkomnades 
till förbundsrådet av 
Björn Hartvigsson och 
talade om TCOs roll som 
påverkansorganisation och 
berättade om TCO-styrelsens 
initiativ till att bilda en 
framtidsakademi för att ta 
ytterligare steg i rollen som 
opinionsbildare.

Nya omställningsavtalet 
Johan Lindgren gick igenom 
det nya omställningsavtal 
som börjar gälla den 1 januari 
och ersätter trygghetsavtalet 
på statens område. Som 
redovisats tidigare i PÅ 
GRÄNSEN har förhandlingar 
bedrivits under första 
halvåret 2014 efter det att 
Arbetsgivarverket sade upp 
trygghetsavtalet i samband 
med avtalsförhandlingarna 
2013. 

Kongress 2015
Förbundsstyrelsen tillsatte 
efter kongressen en särskild 
handlingsprogramgrupp 
för att se över förbundets 
handlingsprogram inför 
nästa års kongress. Gruppen 
redovisade sina tankar 
och möjliga förändringar 
i programmet och 
avdelningarna fick som 
medskick att diskutera 
programmet i respektive 
avdelning och återkomma 
med synpunkter till 
handlingsprogramgruppen. 
Den av förbundsstyrelsen 
tillsatta kongressgruppen 
informerade om arbetet med 
formerna för kongressens 
genomförande. Kongressen 
äger rum den 20 - 22 
oktober 2015 på Quality 
Hotel i Nacka. Kallelse till 
kongressen kommer att gå ut 
i februari. 
Johan Lindgren 

TCOs kanslichef Thorbjörn Bredin gästade förbundsrådet
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Vad tycker 
politikerna?

Inför valet till riksdagen 
i september ställde PÅ 
GRÄNSEN en rad frågor 

till samtliga riksdagspartier 
om deras syn på Tull- och 
kustbevakningsverksamheten. 
Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna inkom 
inte med några svar på 
frågorna. 
När det gäller vikten av 
att bibehålla Tullverkets 
roll som en viktig del i ett 

”Narkotikafritt Sverige” med 
närvaro vid våra gränser 
anser samtliga partier att det 
är en högt prioriterad fråga. 
Socialdemokraterna, (S) och 
Kristdemokraterna (KD) talar 
om vikten av ökat samarbet 
mellan tullen och Polisen. 
Vänsterpartiet (V) menar att 
resursfördelningen måste ses 
över.
När det gäller frågan 
om hur partierna ser 
på problematiken som 
TULL-KUST påpekat 
vid ett flertal tillfällen 
avseende de investeringar i 
halvmiljardklassen som anses 
nödvändiga för att finansiera 
det EU-gemensamma 
datasystemet verkar enighet 
finnas om att tullverket måste 
tillföras medel för att klara 
av detta. Centerpartiet, (C) 
konstaterar att tullverket med 
mer resurser bättre kan 
sköta kontrollverksamheten. 
Med högre anslag kan fler 
tullare göra ännu fler beslag. 
KD slår också fast att det 
måste finnas tillräckliga 
medel så att tullverkets 
viktiga arbete inte blir 
lidande i synnerhet inte 
brottsbekämpningen.
Kustbevakningen har under 
de senaste fem åren tillförts 
stora investeringar i form 
av flygplan och fartyg. 
Dessa nya enheter är både 
personalkrävande och 
har en hög driftskostnad. 
Hur ser partierna på 
Kustbevakningens roll i 
framtiden ?
Här slår samtliga partier fast 
att detta är en prioriterad 
fråga, S vill göra omtag i 

hela kustbevakningsfrågan. 
Övriga partier anser att ökade 
resurser måste till.
En av Kustbevakningens 
viktigaste uppgifter är att 
öka säkerheten till sjöss 
men också att övervaka den 
marina miljön och kontrollera 
yrkesfisket. Hur ser ni på 
Kustbevakningens roll när 
det gäller dessa prioriterade 
områden. Även här kan en 
enighet skönjas över hela 
det politiska fältet där man 
betonar vikten av denna 
verksamhet och att förstärka 
kustbevakningens budget.
Frågan om sammanslagning/
samarbetemellan myndigheter  
är viktig anser samtliga 
partier och samarbetet måste 

1 Tullverkets roll har varit i rampljuset sedan Sverige kom med i EU år  
1995. Organisationen har förändrats ett flertal gånger sedan dess och många  

anställda har sagts upp. Den gränsöverskridande brottsligheten fortsätter dock att öka 
liksom olaga införsel av narkotika och andra droger som idag enligt alla rapporter 
är större än någonsin. Tullverkets tjänstemän/kvinnor fortsätter, trots det minskade 
antalet tjänstemän, oförtrutet att prestera nya rekord i beslagshänseende. Ser ni 
det som viktigt att bibehålla Tullverkets roll som en viktig del i ett ”Narkotikafritt 
Sverige” med närvaro vid våra gränser– och i såfall –Hur?

2  Den politiska enigheten verkar vara stor, om att punktskatterna på alkohol och 
tobak ska höjas. Enligt grundläggande ekonomiska samband, genererar en 

sådan höjning som bieffekt en ökad efterfrågan på insmugglade varor, alternativt 
kan smugglarna höja sina priser och därmed få högre vinstmarginal. Därutöver, 
ser vi tilltagande problem med inflöde och bruk av illegala vapen samt droger 
beställda på internet mm. Samtidigt som detta sker, har Tullverket ålagts att klara 
av en investering avseende nytt EU-gemensamt datasysten i halvmiljardklassen, 
att finansieras inom egna ramar tills 2020. Tullverket har sedan förlusten av en 
tredjedel av sin personal vid EU-inträdet, kämpat för att hålla en godtagbar nivå på 
kontrollverksamheten. De nya sparkraven innebär ett dråpslag mot dessa strävanden. 
På vilket sätt är ert parti berett att bistå Tullverket, för att möta den nu uppkomna     
situationen?

3Kustbevakningen har under de senaste fem åren tillförts stora investeringar i form 
av flygplan och fartyg. Dessa nya enheter är både personalkrävande och har en 

hög  driftskostnad. Hur ser ni på Kustbevakningens roll i framtiden ?

4Idag diskuteras resurser och miljö i runt Sveriges kuster och i havsområdet. 
Hur dess naturtillgångar skall fördelas för att på sikt vara hållbart. En av 

Kustbevakningens viktigaste uppgifter är att öka säkerheten till sjöss men också att 
övervaka den marina miljön och kontrollera yrkesfisket. 
 Hur ser ni på Kustbevakningens roll när det gäller dessa prioriterade områden?

5Hur ser ni på samarbete/sammanslagning mellan olika myndigheter?

öka. C framför synen att 
Tullverket borde ligga under 
justitiedepartementet istället 
för Finansdepartementet. 
Johan Lindgren

De fullständiga svaren finns på TULL-KUSTs hemsida under 
länken PÅ GRÄNSEN.
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Oreda i riksdagen och regeringskris
Hur påverkar detta Tullverket och Kustbevakningen?

Efter valet i 
september har 
läget avseende om 
regeringens budget 

skulle gå igenom varit ett 
stort osäkerhetsmoment. 
Ovissheten på främst 
alla statliga myndigheter 
har varit påtaglig. Den 3 
december föll regeringens 
budgetproposition då 
Sverigedemokraterna 
valde att stödja alliansens 
budgetförslag. Det 
parlamentariska läget blev 
därmed i allra högsta grad 
väldigt oklart. Statsminister 
Stefan Löfven meddelade den 
4 december att han avser att 
besluta om att extraval ska 
hållas den 22 mars. Beslutet 
kan fattas först den 29 
december. Mycket tyder dock 
på att det blir ett extraval. 

Frågan som alla i Tullverket 

respektive Kustbevakningen 
ställer sig är naturligtvis hur 
den politiska oredan påverkar 
de bägge myndigheterna. PÅ 
GRÄNSEN ska här försöka 
att så gott det går tolka de 
beslut som riksdagen fattat 
och som har direkt påverkan 
på respektive budget.

Hanteringen i riksdagen av 
statsbudgeten
I oktober lämnade regeringen 
sitt förslag om statsbudget 
för 2015 till riksdagen. Det 
är en omfattande proposition  
och innehåller förslag till 
riktlinjer för den ekonomiska 
politiken och budgetpolitiken, 
förslag till statens inkomster 
och utgiftsramar samt förslag 
till anslag inom dessa för de 
27 utgiftsområdena. Det är i 
dessa delar som Tullverkets 
och Kustbevakningens anslag 
definieras.

Oppositionen lämnar sina 
motförslag till regeringens 
budgetförslag i form av 
motioner, en övergripande 
budgetmotion och ett  antal 
för de olika utgiftsområdena. 
Allianspartierna har ett 
gemensamt budgetförsslag 
som presenteras i 28 
motioner. Likadant har 
Sverigedemokraterna lagt 
fram egna förslag.
Riksdagen har därefter att i 
två steg fatta beslut om dels 
budgetpropositionen och 
dels motionerna. I steg 1 tas 
ställning till utgiftsramar 
för utgiftsområden. I steg 2 
beslutas om storleken på de 
olika anslagen inom varje 
utgiftsområde. Normalt sett 
brukar partierna rösta för 
sitt eget förslag och om eller 
när det fallit lägga ned sina 
röster. Så skedde inte nu 
utan Sveriegdemokraterna 

röstade för Allianspartiernas 
förslag till budget varför det 
är Allianspartiernas budget 
som gäller.
Vid denna tidnings 
pressläggning har endast steg 
1 avverkats och tidsplanen för 
när resterande behandling av 
de olika utgiftsområdena sker 
är oklar.
Så ser alltså läget ut i 
skrivande stund avseende 
2015 och framåt. När det 
gäller Tullverkets respektive 
Kustbevakningens budget 
finns inget som tyder på att 
några dramatiska skillnader 
finns mellan regeringens 
och allianspartiernas 
budgetförslag. När det 
gäller Kustbevakningen som 
återfinns i utgiftsområde 
6 Försvar och samhällets 
krisberedskap kan däremot 
i en motion av Allan 
Widman, (FP),  som är 

Det parlamentariska läget är högst oklart. För Kustbevakningen och Tullverket återfinns dock positiva besked i den s k Höständringsbudgeten för 
2014 där bägge myndigheterna får de tidigare utlovade tillskotten. Tullverket får 75 milj kr och Kustbevakningen 56 miljoner kr. Foto: Sveriges Riksdag 
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  Positiva besked för Tullverket och        
  Kustbevakningen i Höständringsbudgeten  
  för 2014

Tullverket
Skatteutskottet som har att behandla de förslag inom det utgiftsområde där 
Tullverket återfinns tillstyrkte regeringens förslag om att engångsvis tillföra 
75 miljoner kronor till Tullverkets budget mot bakgrund av förändringsarbetet 
avseende nytt IT-system till följd av EU:s nya tullkodex. 

Kustbevakningen 
I höständringsbudgeten för 2014 fattade riksdagen beslut om en engångstilldelning 
till Kustbevakningen om 56 miljoner kronor. Detta sker helt i enlighet med vad både 
regering och alliansen tidigare meddelat för att bringa ordning i Kustbevakningens 
ekonomi vilket därmed innebar att varslet som lades i våras kunde dras tillbaka. 

ordförande i försvarsutskottet 
läsas att alliansen lägger 
samma förslag som 
regeringen aviserat i sin 
budgetproposition, d v s 20 
miljoner kr år 2015 och 67 
miljoner kronor år 2016 och 
framåt.  
Avslutningsvis kan 
konstateras att både 
Kustbevakningen och 
Tullverket så vitt vad som i 
skrivande stund kan bedömas 
har klarat sig realtivt väl sett 
till att höständringsbudgeten 
gick igenom enligt 
regeringens förslag.
Återstår att se vad ett 
eventuellt extraval kan 
medföra i vår.
Johan Lindgren 
   

Följ utvecklingen 
på TULL-KUSTs 

hemsida 

www.tullkust.se  



14

Tronskifte i 
Kustbevakningen

Måndag den 13 
september 
2014 tillträdde 
överdirektören 

Lena Jönsson som ny 
Generaldirektör för 
Kustbevakningen. Hon 
efterträdde Judith Melin. 
PÅ GRÄNSEN fick en 
möjlighet att träffa Lena 
Jönsson innan hon tillträdde 
sin nya befattning som 
Generaldirektör.
Lena Jönsson har under sin 
tid som Överdirektör fått 

goda möjligheter att sälja in 
sig i Kustbevakningen och 
den verksamhet som bedrivs 
där. En möjlighet som hon 
också utnyttjat till fullo. Lena 
har rest runt och besökt flera 
stationer, varit med ute på 
sjön och träffat linjepersonal. 
Hon har med detta initiativ 
kunnat etablera bra kontakter 
med linjepersonalen och 
under informella former 
visa upp vem hon är och 
vad hon vill. Detta har 
rönt uppskattning på de 

kuststationer som hon besökt 
runt om i landet. De stationer 
som ännu inte fått besök 
kommer att få det. Lenas 
självklara mål är att samtliga 
kuststationer ska besökas.
Det engagemang som finns 
i myndigheten som helhet 
gör att Lena Jönsson fått en 
mycket positiv bild av både 
verksamhet, administration 
samt av de som utför den.
Jag träffar Lena på hennes 
tjänsterum på huvudkontoret 
för att ställa några frågor 

Avgående och tillträdande Generaldirektör på Kustbevakningen Judith Melin och Lena Jönsson
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kring tillträdet som ny 
Generaldirektör samt lite om 
det som hänt under senare tid.
Du tillträder som 
Generaldirektör på måndag 
den 13/9 2014. Några tankar 
eller känslor kring detta?

– Jag har ju som ÖD haft 
möjlighet att åka omkring och 
lära mig om Kustbevakningen 
och dess verksamhet. Detta 
har varit en fantastisk resa så 
här långt och som gett mig en 
bra uppfattning av verksam-
heten ute på linjen. Jag tänker 
även som GD fortsätta att 
visa mig ute i verksamheten 
så mycket jag kan. Jag tycker 
detta är viktigt.
Har du redan nu några 
tankar kring hur du ha det 
med Kustbevakningen i ett 
framtidsperspektiv?

– Det är svårt att ha något 
konkret i tankarna i det per-
spektivet just nu eftersom vi 
väntar på vad höstens budget 
innebär för oss. Den sätter 
ramarna för vår verksamhet.
Du menar alltså om vi 
de pengar som den förre 
försvarsministern utlovade?

– Ja det är detta som det 
mesta kretsar runt just nu. Vi 
är naturligtvis inte handlings-
förlamade utan verksamheten 
måste löpa på. Det är däremot 
svårt med det långsiktiga 
perspektivet just nu.
Det har ju spekulerats lite 
kring att du från början 
var tänkt eller avsedd som 
efterträdare till nuvarande 
GD Judith Melin. Vad är 
din kommentar till detta?

– Båda tjänsterna som ÖD 
och GD tillsätts av regeringen. 
Det har varit ett ansöknings-
förfarande i båda fallen. Jag 
har varit på anställningsinter-
vjuer och fått vardera tjäns-
ten i konkurrens med andra 
sökande.
Kustbevakningen föreslås 
flytta från försvars- till 
justitiedepartement hur ser 
du på det?

– Det ska onekligen bli 
spännande och vi kommer 
att arbeta för att bygga det 
nätverk av kontakter som är 

så viktigt att ha. Ser fram mot 
att få till ett bra samarbete.
Sen har vi budgetläget?

– Budgetläget är allvarligt 
och det är den enskilt vikti-
gaste frågan nu, Jag hoppas 
att den förra försvarsminis-
terns inriktning gäller även 
med denna regering. 
Jag samlar ihop mig och 

tackar för en trevlig pratstund 
med vår nya generaldirektör 
i Kustbevakningen. Jag vill 
tro att detta kommer att bli 
bra, det mesta tyder på detta. 
Lena Jönsson verkar vara en 
jordnära och lyhörd person. 
Lena lyssnar, tar intryck 
och gör alltid noteringar vid 
dialoger. Det är ju ett gott 

tecken. Vad som vore ännu 
bättre är naturligtvis att 
veta hur mycket av de olika 
anteckningarna som omsätts 
till praktisk handling. Detta 
får framtiden utvisa.
Text & Bild
Jan-Olof Jönsson

Du vet väl att du 
kan följa oss även på 
Facebook och Twitter 
 

Förutom att vi informerar via vår hemsida 
tullkust.se så finns vi även på Facebook och 
på Twitter.

På Facebook kan du ta del av kort och 
snabb information, företrädelsevis från 
Tullrådet och Kustrådets verksamhet men 
även om allmänna förbundsfrågor. Ofta 
följs den korta informationen upp med 
längre information som då presenteras på 
hemsidan.

Förbundsordförande Björn Hartvigsson 
skriver även på sitt Twitterkonto om aktuella 
tankar m.m. inom ramen för sitt uppdrag 
som förbundsordförande.

På hemsidan finns bildlänkar, via vilka du 
når vår Facebooksida och Björns Twittersida.



Avtackning av GD Judith Melin på 
Huvudkontoret i Karlskrona

Torsdag den 9 
september 2014 
var det dags för 
personalen på 

huvudkontoret att säga tack 
och farväl till avgående 
generaldirektören Judith 
Melin. Hon lämnar posten 
som Generaldirektör i 
Kustbevakningen efter 
sex år. Hon tillträdde 
efter överdirektören 
Hans Lindqvist som varit 
tillförordnad Generaldirektör 
under en längre period. 
Tillförordnad GD har av 
naturliga skäl inte samma 
handlingsutrymme och 
ambition som ordinarie. 
Det handlar om att se till 
så att skutan håller kursen 
samt driva den löpande 
verksamheten vidare tills en 
ny ordinarie generaldirektör 
finns installerad.
Judith Melin har i flera 
avseenden satt sin prägel på 
Kustbevakningen. Hennes 
tid vid rodret har tidvis varit 
turbulent av flera orsaker. Jag 
tänker närmast på budgetläge, 
varvskonkurs i Tyskland samt 
förseningar av nybyggen 
i Rumänien. Trots bakslag 
och motigheter har samtliga 
nybyggen, KBV 001s. 030s 
samt 312s, levereras under 
Judith Melins tid som GD.
Jag passade naturligtvis på 
tillfället att efterhöra om 
Judith möjligen var beredd att 
ge en intervju med anledning 
av sin avgång? Detta var 
Judith positiv till varför 
jag en dag i oktober gjorde 
ett hembesök på hennes 
hemadress utanför Jonstorp, 
kullahalvön i Skåne.
Jag välkomnas denna 
strålande dag av en leende 
Judith som bjuder in mig 

i en vackert belägen och 
vackert inredd Skånelänga i 
korsvirke. En otroligt vacker 
byggnad som ligger i en 
vacker omgivning, tyst och 
stilla. Fjärran från trafikbuller, 
gatuliv eller andra störande 
inslag. Man kan höra 
tystnaden på platser som 
denna. Tystnad som idag är 
en bristvara på många håll.

I sex år har du styrt 
Kustbevakningen, hur ser 
du på det idag?

– Det har varit helt fan-
tastiska år. Jag har under mitt 
uppdrag mött och lärt känna 
många fina och framför allt 
duktiga människor. 
Något speciellt som du tän-
ker på?

– Det finns en lojalitet och 
en känsla för jobbet som är 
unik. Kustbevakningen är en 
mogen myndighet som klarat 
sig bra i förändringstider. 
Går du i pension nu på 
allvar eller finns det 
uppdrag som pockar på din 
uppmärksamhet som du vill 
ta dig an?

– Nu är det vår Vingård 
som gäller. Jag vill nu fullt 
delta i utvecklingen av 
företaget för att se hur det 
kan utveckla sig. Det är både 
spännande och utvecklande 
och framför allt något helt an-
nat än det jag är van vid.
Du har en lång karriär 
bakom dej. Finns det något 
som utmärker sig speciellt?

– Det är både roligt och 
intressant att leda en organi-
sation och se den växa och 
utvecklas. Man har faktiskt 
ganska stor frihet som GD, 
frihet under stort ansvar. Man 
har en annan frihet än en VD 
som har både aktieägare och 

en styrelseordförande att ta 
hänsyn till.
Kustbevakningen föreslås 
byta departement från 
försvar till justitie vad tror 
du det kan innebära?

– Blir antagligen en tyd-
ligare civil profil för Kustbe-
vakningen vilket kan vara en 
fördel.
Något spontant som du vill 
framföra?

– Nej, egentligen inte 
mera än att det varit sex fan-
tastiska år i en fantastisk myn-
dighet med stor potential.

Jag samlar ihop block och 
penna och en glad och 
upprymd Judith bjuder på 
husesyn. Huset är ju då en 
vacker korsvirkesbyggnad 
med synliga takbjälkar inne 
precis som det ska vara. 
Öppen spis, bibliotek med ett 
piano och ett vackert storkök 
som ger ett bra helhetsintryck.
En liten tur i 
omkringbyggnader hinns 
med där Judith med stor 
passion förevisar vad som 

finns och också berättar om 
vad som planeras. Där finns 
en bodega som kan användas 
vid gästabud. En pool att sitta 
och njuta vid under varma 
sommardagar håller på att ta 
form. 
En titt in i fabriken för 
vinframställning glömdes 
naturligvis inte bort. Av 
hygienskäl gick vi dock 
inte in här utan man kunde 
skåda utrustningen för 
vinframställning genom väl 
tilltagna fönster.
Kul med en vingård ute på 
Kullahalvön

Text & Bild
Jan-Olof Jönsson



Dina medlems- 
försäkringar i Folksam
Som medlem i Tull-Kust får du ett erbjudande som tagits fram 
i samarbete mellan Folksam och ditt förbund. Försäkringarna 
innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem 
på egen hand. Med hemmet försäkrat hos oss får du rabatt på 
många av våra andra försäkringar. Vi försäkrar nästan allt, från 
fritidshus, bilar och båtar, till barn och husdjur. 

Vad klappar ditt hjärta för? 
Ring 0771-950 950 eller besök folksam.se/dinarabatter
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Nedsättning av 
medlemsavgiften
Enligt TULL-KUSTs stadgar kan medlem under vissa 
förutsättningar få nedsatt medlemsavgift.  

Nedsättning av medlemsavgift ges endast enligt punkt a,  
b, c. Alla övriga betalar full avgift.  
Nedsättning av avgift sker tidigast från månadsskiftet 

efter det att skriftlig underskriven begäran inkommit. När 
villkor enligt a – c inte längre är uppfyllda är medlem skyldig 
att anmäla detta.

a) Vid deltidstjänstgöring som omfattar minst 180 dagar och då 
lönen (inkl ev pensionsersättning) understiger
25.000:- betalas avgift enligt AK 1 *

b) Vid sjukfrånvaro om minst 50 % och om sjukfrånvaron varat 
mer än 180 dagar betalas avgift enligt AK 1

c) Vid tjänstledighet som omfattar minst 90 dagar då ingen 
annan inkomst erhålls betalas avgift som anges i AK 0

Beträffande återinträde ska den som uteslutits ur förbundet på 
grund av bristande betalning betala resterande avgifter
om inte Förbundsstyrelsen annat beslutar.

* Exempel: Nedsättning enligt a) omfattar endast de som 
arbetar deltid, exempelvis lägre anställningsgrad än 100%,
delpension enligt delpensionsavtalet där den sammanlagda 
bruttoinkomsten understiger 25.000:-, samt deltid enligt
avtal om partiell ledighet för vissa arbetstagare på tullverket.

Nya medlemmar som aldrig tidigare varit medlemmar i TULL-
KUST betalar halv avgift under första medlemsåret. Därefter 
gäller ordinarie avgift. 

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.

Det kommer frågor till  
kansliet om hur betalningen sker av 

medlemsavgiften till TULL-KUST och 
medlemsförsäkringarna i Folksam i hän-
delse av pension eller arbetslöshet?

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

För Dig som blir arbetslös:
Du aviseras från kansliet och betalar en 
medlemsavgift på 75 kr/mån 
För medlemsförsäkringarna gäller samma 
som ovan.

Information om 
medlemsavgifter och 
medlemsförsäkringar
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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
Björn Hartvigsson
Tel 08- 405 05 36

0709 - 40 29 94 (mobil)
E-POST

bjorn.hartvigsson@tullkust.se

1:E VICE ORDF 
Peter Martinson

Tel: 042  19 86 99 
E-POST

peter.martinsson@tullverket.se

2:E VICE ORDF
Jan-Olof Jönsson

Tel: 070 - 509 18 25
E-POST

xenmedia@telia.com

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

Tack 

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

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

EKONOMI OCH ADMINISTRATION
Johan Lindgren 08-405 05 37

E-POST
johan.lindgren@tullkust.se

Sara Einarsson 08-405 05 40
E-POST

info@tullkust.se

Tusen tack för all uppvaktning när jag slutade efter 48 år i 
tullverket. Tack även för alla "te-påsar".
Birgitta Wallentin
Göteborg
Ett hjärtligt tack till våra arbetskamrater på Tullen i Norrköping för den trevliga 
avskedsfesten och allt roligt som ni ordnade för oss inför vår pensionering, samt tack för 
både presenter och vänliga ord. Ett särskilt tack till er som arrangerade det hela.
Annika, Ulla, Kerstin

Ett stort tack för all uppvaktning på min sista tjänstgöringsdag i tullverket.
Bo Feuk  

Tack för all uppvaktning i samband med min pensionering.
Göran Nilsson, Arlanda 

Ett stort tack till alla arbetskamrater för många trevliga år tillsammans
och tack för den minnesvärda avtackningen och alla fina presenter ni gav mig 
då jag slutade min tjänstgöring.
Berra Östlin Ks Gäe/Hul

TULL-KUST s Arlandaavdelning avtackade Göran Nilsson som slutar i tullen 
och går i pension. Göran har under åren på Arlanda varit mycket fackligt aktiv 
som kassör, studieorganisatör och ordförande för valberedningen. Vi önskar 
honom mycket lycka till med livet som pensionär och överlämnar en tullgubbe i 
keramik som minne av tiden i Arlandaavdelningen.

En trotjänare avtackas!

Foto: Anders Evstedt
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Posttidning  B  
Returadress:
TULL-KUST, 
Box 1220, 
111 82  STOCKHOLM

PÅ GRÄNSEN
Önskar alla läsare 

en God Jul 
och 

ett Gott Nytt År 

TULL-KUST har i år bestämt sig för att 
avstå från att skicka julkort och istället ge en 
gåva till RNS (Riksförbundet Narkotikafritt 
Samhälle) för att stödja deras viktiga arbete 
för ett narkotikafritt samhälle.


