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1. HÄLSNINGSANFÖRANDE
JOHAN LINDGREN, förbundsordförande hälsade alla kongressombud välkomna liksom de
inbjudna gästerna, inrikesminister Mikael Damberg, Britta Lejon, 1:e Vice ordförande i TCO
och Förbundsordförande i fackförbundet ST, Eva Fagerberg, Kanslichef, OFR, TF
Generaltulldirektör Fredrik Holmberg och representanter från Polisförbundet,
Försvarsförbundet och Officersförbundet. tidigare Förbundsordföranden och förbundets
tidigare anställda.
Johan Lindgren konstaterade inledningsvis att det är den 52:a tullfackliga kongressen och den
10:e under namnet TULL-KUST, sedan förbundet bildades för 120 år sedan. Då var det helt
andra frågor som stod på dagordningen men grunduppdraget är detsamma, de samhällsviktiga
insatserna. Han pekade på att förbundets historia finns föredömligt sammanställd i skrifter
som tagits fram genom åren. De fyra senaste åren av kongressperioden har arbetet
intensifierats för att synliggöra den problematik vi sett i våra verksamheter till följd av
mångårig underfinansiering och underbemanning framför allt i Tullverket dessutom den
ekonomiska obalans vi sett i Kustbevakningen som han meande tyvärr är ett faktum även
idag. Underrubriken för kongressen är förbundet som gör skillnad och det har verkligen skett
återigen, förbundet har gjort ett avtryck och arbetat väldigt målinriktat, målmedvetet och
strategiskt med utgångspunkt från de beslut som fattades på kongressen för fyra år sedan.
Johan Lindgren lyfte fram att förbundet haft en tät dialog med politiker, företrädare för
regeringen och många riksdagsledamöter. Förbundet har åtminstone inledningsvis tämligen
ensamt fört fram tullfrågorna där vi haft de största problemen. Han fortsatte med att lyfta fram
den rapport förbundet tog fram 2017 ”Helhetsgrepp - så löser vi trygghetsutmaningarna” där
behovet av en helhetssyn på tullverkets roll tagits upp. Tullverket har en viktig och avgörande
roll i det brottsförebyggande arbetet. Tullverkets uppgift är att på ett tidigt stadium förhindra
och begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol vilket ökar tryggheten i samhället och
minskar belastningen på sociala myndigheter och på Polisen. Tullverket är främst en
brottsbekämpande myndighet som inte använts tillräckligt under de gångna åren vilket han
menade är ett stort problem. Johan Lindgren påpekade också att Tullverket har huvudansvaret
när det gäller det legala flödet och även denna verksamhet är bristfällig såtillvida att även den
är svårt underbemannad. Tullverket har som helhet alltför lång tid brottats med en akut brist
på personal som en följd av de mångåriga neddragningarna. Redan 2008 tog förbundet fram
rapporten ”den osynliga lönsamheten” där begreppet en satsad krona på Tullverket ger
samhället mångfalt åter först nämndes vilket även idag är ett faktum att ta hänsyn till. Johan
fortsatte med att konstatera att förbundets arbete hittills gett ett visst positivt resultat men det
är en ständigt pågående uppgift för förbundet att fortsätta lyfta frågorna - att fortsätta föra
dialogen som aldrig kan upphöra. Bland raden av aktiviteter nämnde han Almedalsseminarier,
rundabordssamtal, debattartiklar, samtal, dialog och framträdanden på många olika sätt. De
förstärkningar som har kommit tullverksamheten till del är välkomna och absolut nödvändiga
men det måste vara långsiktiga och varaktiga förstärkningar så att vi kan uppnå 500 fler
tullare inom en snar framtid, som förbundet först tog upp redan 2017 och som sedan etablerat
sig. Johan Lindgren nämnde också Brexit och dess inverkan på tullverksamheten. Han
poängterade att det oavsett form av Brexit, hård eller mjuk, kommer att ha en stor påverkan på
tullverksamheten när det kommer till de delar i Tullverksamheten som hanterar det legala
flödet.
Om förstärkningar kommit tullen till del så finns det all anledning att vara bekymrad över
Kustbevakningens ekonomiska situation, myndigheten är kraftigt underfinansierad.
Obalansen kvarstår trots de tidigare resurstillskotten som bara lindrar problemen kortsiktigt.
Det behövs en långsiktighet. Förbundet tog fram rapporten ”Kustbevakningen utmaningar och
förutsättningar” i början av året där de konsekvenser som blir fallet om man inte förstärker
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beskrivs. Kärnverksamheten behöver förstärkas med långsiktiga och kontinuerliga
rekryteringar. Förbundets bedömning är att det behövs 200 fler medarbetare i
Kustbevakningen. Det ställer krav på utrustning och materiel men personalen är dock
Kustbevakningens viktigaste resurs. Detta har förbundet tagit upp i den dialog som förts med
politiker vilken kommer att behöva fortsätta.
Avslutningsvis förklarade Johan Lindgren TULL-KUSTs kongress för öppnad.
PARENTATION
Förbundsordförande Johan Lindgren, konstaterade att flera av våra kamrater lämnat oss, han
nämnde särskilt Conrad Gröndahl, K-G Davidsson, Karl-Erik Mäki och Lars-Erik Johansson.
Han föreslog en stunds stillhet för att hedra minnet av de bortgångna kamraterna.
2. GÄSTERNA HAR ORDET
Förbundsordförande Johan Lindgren hälsade gästerna välkomna och gav inledningsvis ordet
till inrikesminister Mikael Damberg.
MIKAEL DAMBERG inledde med att tacka för inbjudan att tala till kongressen. Han hälsade
från Finansminister Magdalena Anderson som inte kunde närvara p g a sjukdom. Detta
innebar att han kom att beröra både Tullverket som Kustbevakningen i sitt anförande även om
hans ansvarsområde sträcker sig till att enkom avse Kustbevakningen. Dock menade Damberg
är just trygghet och säkerhetsfrågor viktiga i bägge myndigheterna. Han tog i sitt anförande
upp klimatfrågorna som inte minst för Kustbevakningen är viktiga liksom trygghetsfrågorna
där polisen behöver hjälp av andra myndigheter. Mikael Damberg betonade vikten av starka
fackföreningar och den svenska modellen med starka parter på arbetsmarknaden inte minst för
den ekonomiska utvecklingen i landet men även i ett individuellt perspektiv, han riktade ett
stort tack för insatserna som utförs i det fackliga arbetet. Kustbevakningen befinner sig i en
spännande fas och kommer från en ekonomisk orolighet men går in i en fas med stora
satsningar på myndigheten. Myndigheten är en av få myndigheter med så många verktyg i sin
verktygslåda och en väldigt bred verksamhet. En unik samverkande myndighet som är viktig
för samverkan med andra myndigheter. Mikael Damberg berörde vidare Tullverket där han
särskilt nämnde uppbördsverksamheten som är en viktig del inte minst för statsfinanserna.
Han lyfte också fram vikten för handeln och regleringen av in och utförsel där man nu ser
över om befogenheterna även ska omfatta befogenhet att stoppa utflödet av illegala varor.
Damberg återvände sedan till Kustbevakningen där regeringen pekat på att myndighetens
brottsbekämpande verksamhet ska utvecklas där den nya Kustbevakningslagen är en del och
ska tydliggöra stödet till polismyndigheten där 14 miljoner avsätts årligen. Han tog även upp
det internationella arbetet med Frontex där Kustbevakningen kommer att spela en stor roll i
det svenska insatserna. Mikael Damberg tog även upp arbetet och regeringens ambitioner
avseende klimatet och att detta kommer att vara en viktig fråga för bl a. Kustbevakningen en
inte alltför lätt uppgift för myndigheten. Samverkan är en viktig fråga och denna är inte minst
viktig i det samarbetet och det uppdrag som Kustbevakningen, Tullen och Polisen fått och ska
redovisa i mars 2020.
BRITTA LEJON, 1:e vice ordförande i TCO och Förbundsordförande i fackförbundet ST,
tackade för möjligheten att få gästa kongressen och hälsade i egenskap av TCO:s vice
ordförande från övriga medlemsförbund i TCO-familjen som tillsammans med TULL-KUST
och dess medlemmar utgör över 1,4 miljoner arbetstagare. kan teckna kollektivavtal och kan
stå emot rörelserna som t ex vill ha en minimilönelagstiftning. Det är unikt med en så pass
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stark och välorganiserad rörelse som också är en förklaring till varför vi levererat
reallöneökningar under de senaste åren. Britta menade vidare att vi i jämförelse med övriga
Europa och OECD-länderna fortfarande har en hög organisationsgrad i Sverige vilket medför
att vi kan teckna kollektivavtal och kan stå emot rörelserna som t ex vill ha en minimilönelagstiftning. TULL-KUSTs arbete med att värva nyanställda är oerhört viktigt i det lite större
perspektivet. Britta Lejon lyfte vidare fram förbundets viktiga insatser för att åstadkomma
rimliga resurser till tullens och kustbevakningens verksamheter där hon konstaterade att
kampen mot narkotikan och vapnen inte enbart kan strypas med hjälp av Tullverkets och
Kustbevakningens insatser men utan dessa går det inte. Hon applåderade vidare förbundets
påverkansarbete vilket vi i de andra förbunden sett och inspirerats av och hon var övertygad
om att det ligger bakom många av de resursförstärkningar vi sett. Hon avslutade med att
betona vikten av förbundets lokala arbete på arbetsplatserna som är oerhört viktiga och
önskade en bra och framgångsrik kongress.
EVA FAGERBERG, Kanslichef OFR, berättade om OFRs arbete där mycket handlar om
frågor som är viktiga för medlemsförbunden, pensioner och en avtalsrörelse som är i sin linda.
Eva fortsatte med en utblick över det politiska läget såväl globalt som nationellt där den
svenska modellen känns extra trygg i oroliga politiska tider där OFR agerar utifrån sitt
uppdrag och konstaterade att det nu är många områden och väldigt stora frågor där
Regeringen förväntar sig svar från parterna. Eva menade att TULL-KUST har en väldigt
tydlig idé vilket speglar sig i såväl motioner som tar upp de för medlemmarna angelägna
frågorna om t ex lön, arbetstid, och det föreslagna handlingsprogrammet. Eva berättade vidare
om frågorna som nu hanteras inom OFR angående pensioner och försäkringar där frågan om
riktålder är i fokus vilket landar i frågan om hur vi ska kunna arbeta längre. Där kommer
frågor om arbetsmiljön bli särskilt viktiga. Avslutningsvis framförde Eva en hälsning från
OFR:s ordförande Lars Fresker och de övriga medlemsförbunden i OFR
FREDRIK HOLMBERG, T f Generaltulldirektör hoppades att Tullverket som myndighet
också i likhet med TULL-KUST gör skillnad. Han tyckte det var roligt att kunna tala till
kongressen just nu då Tullverket är en myndighet det satsas på. Man har uppmärksammat
rollen Tullverket har i samhällsutvecklingen. Som exempel nämnde han de trygghetssamtal
där bl a Tull, Polis och Åklagarmyndigheten deltar där diskussioner förs om hur samhället kan
komma tillrätta med skjutningar, sprängningar och grov kriminalitet. Mycket av den
kriminalitet vi ser handlar om narkotikamarknaden och tullens insatser för att begränsa
inflödet är av central roll. Det är tredje året i rad Tullverket får rejält ökade anslag, vilket är
ett kvitto på medborgarnas och politikers förtroende. Han talade vidare om uppdraget och att
det är viktigt att slå fast på ett enkelt sätt d v s att det handlar om att ta in uppbörd. Vi ska
fastställa tullar och ta ut skatter och avgifter, sedan handlar det om att kontrollera varuflödet
och se till att införselbestämmelser efterlevs. Därutöver handlar det om att förebygga
brottslighet i samband med in och utförsel och även viss åklagarverksamhet. Han menade att
det ibland kan vara bra att fokusera på vad det inte står i uppdraget. Där står det inte att all
verksamhet ska ske på dagtid eller vid vissa platser utan gäller hela gränsen eller fokusera till
99% på införsel. Detta är viktigt menade Fredrik då Tullen varit nödgade att inrikta
verksamheten utifrån gällande förutsättningar som varit knappa ett antal år med minskningar
av personalstyrkan och nu är det ökning som gäller och i det perspektivet är det viktigt att
fokusera på vad uppdraget är. Ledningens inriktning nu är att med mer resurser göra fler och
rätt kontroller på fler platser vid fler av dygnets timmar. När det gäller kontroller så gäller det
inte minst också inom Effektiv handel där kommissionen tidigare anmärkt att det görs för få
kontroller. Han berättade vidare om Skatteutskottets intresse för tullverksamheten. Nuläget
vad gäller rekryteringar är att 180 nu rekryterats och lika många 2020 utöver det en del
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direktrekryteringar. Det innebär också självklart stora insatser att ta hand om nya
medarbetare. Fredrik menade också att nya medarbetare också innebär att det måste leda till
resultat. Det handlar inte bara om att tillföra resurser. En hel del projekt har satts igång för att
driva myndigheten framåt och även en organisationsöversyn för att uppnå en större
flexibilitet. Även utbildningen ses över. Brexitfrågan har också varit i fokus, där Fredrik
menade att Tullverket är extremt väl förberedda. Avslutningsvis blickade Fredrik in i
framtiden där han refererade till ett besök inom ramen för internationellt tullsamarbete i Asien
där klimatfrågorna är mer i fokus och kommer att bli större och viktigare för Tullverket i
framtiden. En annan fråga som kommer är utvecklingen med att koppla vara till människa s k
interoperabilitet. Fredrik tog också upp frågan om ändrade transportvägar som kommer att
förändras, en utveckling som är viktig att bevaka. Han avslutade med att uppmärksamma de
goda relationerna och den goda dialogen med facket.

3. UPPROP AV RÖSTBERÄTTIGADE DELTAGARE
ÅSA GUNNHEDEN, kanslichef, meddelade att kongressen har ett inpasseringsförfarande
som innebär att vid inpasserande i kongressalen har samtliga röstberättigade ombud
avprickats i röstlängden. Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att godkänna förfarandet som
upprop.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT GODKÄNNA AVPRICKNINGSFÖRFARANDET
SOM UPPROP.
Fastställande av röstlängd
ÅSA GUNNHEDEN, kanslichef, meddelade att röstlängden efter avprickningsförfarandet
omfattar 42 röstberättigade deltagare. Åsa redogjorde för att ett ombud från
Arlandaavdelningen anmälts sjuk och att avdelningen inte har möjlighet att kalla in ersättare.
Ett ombud från Stockholmsavdelningen är frånvarande och ersättare har inte kunnat inkallas
med kort varsel till idag.
ÖRJAN SANDBLOM, Gotlandsavdelningen, föreslog att röstlängden fastställs nu men att det
görs varje kongressdag så att, i det fall Arlanda – och Stockholmsavdelningen kan få fram
ersättare, de kan omfattas av röstlängden.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT FASTSTÄLLA DEN FÖRESLAGNA
RÖSTLÄNGDEN SOM OMFATTAR 42 DELTAGARE SAMT ATT KONGRESSEN SKA
FASTSTÄLLA RÖSTLÄNGDEN VARJE KONGRESSDAG INNAN
FÖRHANDLINGARNA INLEDS.
Avd Norr
1. Erland Solander
2. Sara Berg
Avd Stockholm
3. Gerhard Otterstadh
4. Lena Andersson
5. Jan B Olsson
6. Håkan Andersson
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7. Eva Nordlund
8.
Avd Tulldata
9. Anders Nilsson
Avd Arlanda
10.
11. Thomas Eriksson
Avd Malmö
12. Jan Martinsson
13. Smone Lilja
14. Dan Nilsson
15. Stefan Wimner
16. Ann-Charlotte Magnusson
17. Birgitta Severinsson
Avd Helsingborg
18. Kjersti Svensson
19. Alexandar Pavkovic
20. Nicklas Larsson
Avd Väst
21. Mats Hansson
22. Ann-Christin Rörqvist
23. Linda Falk
24. Cecilia Djurberg
25. Peter Carlgren
26. Mona Persson
27. Ken Camitz
28. Annika Danielsson
Norrlandsavdelningen
29. Sammy Lindgren
30. Mikael Brännström
Avd Ostkusten
31. Pontus Wennerberg
32. Petter Almström
33. Linda Magnusson
Avd Gotland
34. Örjan Sandblom
Avd Kusten Syd
35. Peter Holgersson
36. Christian Carlsson
37. Benny Davenius
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Avd Västkusten
38. Jesper Bäckstedt
39. Anders Mikaelsson
40. Johanna Wemminger
Förbundsstyrelsen:
41. Johan Lindgren
42. Lena Larsson
43. Klas Johansson
44. Ulf G Persson

4. PRÖVNING HURUVIDA KONGRESSEN KALLATS I BEHÖRIG ORDNING
ÅSA GUNNHEDEN, kanslichef, meddelade att kallelse enligt stadgarna ska gå ut minst 8
månader i förväg och kallelse till denna kongress gick ut den 6 februari 2019, vilket är i
enlighet med stadgarna. Kongressen föreslogs godkänna att kallelse skett i behörig ordning.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT GODKÄNNA ATT KALLELSE SKETT I BEHÖRIG
ORDNING.
5. BESLUT OM KONGRESSENS DAGORDNING
JOHAN LINDGREN, förbundsordförande, meddelade att förslag till dagordning finns i det
utsända underlaget.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT GODKÄNNA FÖRSLAGET TILL DAGORDNING.
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DAGORDNING
1.
2.
3.
3 a.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12 a)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kongressens öppnande
Gästerna har ordet
Upprop av röstberättigade deltagare
För sent inkomna ombudsfullmakter
Prövning huruvida kongressen kallats i behörig ordning
Beslut om kongressens dagordning
Beslut om kongressens arbetsordning
Val av två kongressordförande
Val av kongressens huvudsekreterare
Val av två justeringsmän för protokollet
Val av fyra rösträknare vid voteringar
Tillsättande av utskott
Remittering av motioner och förslag
För sent inkomna motioner
Beslut om traktamenten
Förbundsstyrelsens berättelser över verksamheten
Revisorernas berättelser
Ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av motioner och förslag
Fastställande av arvoden för förbundsstyrelsen m fl
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av inriktning och ramar för inkomst- och utgiftsstat för tiden till
nästa kongress
Fastställande av representation i Förbundsrådet, Tullråd och Kustråd
Val av förbundsordförande
Val av förste vice ordförande
Val av andre vice ordförande
Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
Val av studieansvarig
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Val av fem ledamöter och fem suppleanter till valberedning
Val av ordförande i valberedning
Val av vice ordförande i valberedning
Val av två ledamöter i redaktionskommittén
Beslut om tillträdesdag för förbundsstyrelse m fl
Kongressens avslutning

6. BESLUT OM KONGRESSENS ARBETSORDNING
ÅSA GUNNHEDEN, Kanslichef föredrog förslaget till arbetsordning som finns med i
utskicket av handlingarna
ARBETSORDNING, förslag från förbundsstyrelsen
2019-10-22
2019-10-23
2019-10-24

13.00-14.00 Session
08.30-12.00 Session
08.30-12.00 Session
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15.00-18.00 Session
13.30-17.00 Session
13.30-15.00 Session

KONGRESSENS OFFENTLIGHET
Förbundets medlemmar samt representanter för massmedia får övervaka kongressens
förhandlingar.
KONGRESSENS ORDFÖRANDE
Det ankommer på kongressens ordförande att söka få behandling av föreliggande fråga
avslutad före sessions slut. De äger därför rätt att i detta syfte framställa förslag om
tidsbegränsning eller förslag om avslutande av debatt.
Det åligger ordförandena att efter dem emellan uppgjord arbetsfördelning föra anteckningar
och kontroll över att ärenden bli behandlade av kongressen.
KONGRESSENS SEKRETERARE
Diskussioner ska i regel inte tas till kongressens protokoll. Huvudsekreteraren har ansvaret för
gjorda anteckningar samt utskrivning av kongressens protokoll.
DEBATTER OCH AVGIVANDE AV FÖRSLAG
Anföranden till kongressen ska ske via talarstolen. Anförandena spelas in på band, varför
anföranden ska hållas i befintlig ljudanläggning.
Begäran om ordet sker genom att väl synligt för tjänstgörande ordförande hålla upp särskild
nummerskylt.
Alla förslag ska skriftligen lämnas till tjänstgörande ordförande.
Förbundsstyrelsens föredragande har rätt att få ordet oavsett anmälda talares ordning.
Nomineringar till val. Alla nomineringar till val ska lämnas skriftligen till valberedningen.
VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR FÖLJANDE VALORDNING PÅ KONGRESSEN
Dag 1

Informera kongressen om den nominering som föreligger. Nominering avslutas
kl 17.00 och gäller alla val.

Dag 2

Avge slutligt förslag.

Dag 3

Val av förbundsstyrelse. Val av revisorer och ersättare, redaktionskommitté,
studieansvarig samt valberedning och ersättare.

KATHRINE MÅNSSON, Vice ordförande valberedningen föredrog valberedningens arbete
under kongressperioden där ett antal kompletteringsval skett och arbetet inför kongressen.
Hon redogjorde för att valberedningen i sitt arbete fäst uppmärksamhet på att en av de
nominerade avgår med pension ganska kort in i nästa kongressperiod men att valberedningen
landat i att lösa detta med ett kompletteringsval då. Hon uppmärksammade även kongressen
på det faktum att Örjan Sandblom som är ledamot i valberedningen och även är nominerad
inte deltagit i det slutliga förslaget. Kathrine informerade kongressen om att det slutliga
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förslaget delgivits avdelningarna den 18 september. Hon flaggade också för att
valberedningen noterat att flera av avdelningarnas förtroendevalda kommer att gå i pension
inom några år varför valberedningen vill uppmana avdelningarna att ta höjd för detta och
lägger kraft på att säkerställa återväxten.
Kathrine Månsson presenterade valberedningens preliminära förslag.
GERHARD OTTERSTADH, Stockholmsavdelningen, frågade hur valberedningen tänkt
angående den kandidat som går i pension inom kort efter kongressen.
Kathrine Månsson redogjorde närmare för hur valberedningen resonerat.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT GODKÄNNA VALORDNINGEN.
7. VAL AV TVÅ KONGRESSORDFÖRANDE
TILL ORDFÖRANDE ATT LEDA FÖRHANDLINGARNA VALDES ANNETTE
SANDSTRÖM OCH URBAN RYADAL.
8. VAL AV KONGRESSENS HUVUDSEKRETERARE
TILL HUVUDSEKRETERARE VALDES ÅSA GUNNHEDEN.
9. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN FÖR PROTOKOLLET
TILL JUSTERINGSMÄN FÖR PROTOKOLLET VALDES PONTUS WENNERBERG,
AVD OSTKUSTEN OCH SIMONE LILJA, MALMÖAVDELNINGEN.
10. VAL AV FYRA RÖSTRÄKNARE VID VOTERINGAR
TILL RÖSTRÄKNARE VALDES PETER HOLGERSSON, AVD KUSTEN SYD, CECILIA
DJURBERG, AVD VÄST, HÅKAN ANDERSSON, STOCKHOLMSAVDELNINGEN,
OCH THOMAS ERIKSSON, ARLANDAAVDELNINGEN
11. TILLSÄTTANDE AV UTSKOTT
JOHAN LINDGREN, förbundsordförande meddelade att det inte finns något förslag till
ekonomi- och stadgeutskott. De grupperna arbetar redan.
JOHAN LINDGREN, förbundsordförande, föreslog att ett redaktionsutskott tillsätts av
kongressen.
Förbundsstyrelsens förslag till redaktionsutskott är Mats Hansson, avd Väst (ordförande för
gruppen), Erland Solander, avd Norr, Lena Andersson, Stockholmsavdelningen, Petter
Almström, avd Kusten 5, Johanna Wemminger avd Västkusten.
KONGRESSEN BESLUTADE I ENLIGHET MED FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG.
12. REMITTERING AV MOTIONER OCH FÖRSLAG
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URBAN RYADAL, kongressordförande, meddelade att inga motioner och förslag finns att
remittera.
12 A. FÖR SENT INKOMNA MOTIONER
URBAN RYADAL, kongressordförande, meddelade att inga motioner kommit in för sent.
13. BESLUT OM TRAKTAMENTEN
LENA LARSSON, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag angående
traktamente.

FÖRSLAG NR 1
1.1.

Traktamente under kongressen

Traktamente utgår för resdagarna till och från kongressen samt för uppdrag i direkt anslutning
till kongressen enligt följande:
Traktamente utgår enligt flerdygnsförrättning med avdrag för måltider. Beträffande belopp
och tidsangivelser se förslag 1.2.
1.2.

Traktamente under kommande kongressperiod

Under den kommande kongressperioden fastställs för förtroendevalda och anställda, rese- och
traktamentsbestämmelser m m vid centralt uppdrag inom, förbundet enligt följande.
Följande belopp gäller för närvarande och anpassas under kongressperioden till eventuella
förändringar som sker i avtalen för tullen och kustbevakningen – eller i inkomstskattelagen.
FÖRRÄTTNINGSTILLÄGG (Endagsförrättning)
Vid endagsförrättning utanför tjänstgöringszonen utgår ett förrättningstillägg på 245 kr om
uppdraget (inkl resa) pågår mer än 4 timmar men högst 8 timmar. För uppdrag mer än 8
timmar utgår 490 kr. Om lunch eller middag erhålles skall avdrag göras med 35 %. Med
tjänstgöringszon avses ett område inom en cirkel med 5 kilometers radie och med
tjänstestället som medelpunkt.
Uppdragstagare som ej är berättigad till förrättningstillägg skall, då måltid ej intas på
ordinarie matställe, erbjudas måltidsersättning. Måltidsersättningen utgår med 80 kr om
uppdraget pågår 4-8 timmar och med ytterligare 80 kr om uppdraget omfattar längre tid. Om
uppdraget pågår efter kl 19.00 ökas utgående ersättning med 100 %. Beloppen är
skattepliktiga.
FLERDYGNSFÖRRÄTTNING
Ett förrättningsställe måste ligga mer än 50 kilometer från såväl tjänstestället som bostaden
för att traktamente och lönetillägg skall kunna utgå.
Följande belopp gäller f n och anpassas under kongressperioden till ev förändringar som sker i
avtalen för tullen och kustbevakningen:
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Hel dag 230 kr (skattefritt) plus tillägg 274 kr (skattepliktigt)
Avresedag, avresa före kl 12.00
Avresedag, avresa efter kl 12.00
Hemresedag, hemkomst efter kl 19.00
Hemresedag, hemkomst före kl 19.00

230 kr plus
115 kr plus
230 kr plus
115 kr plus

274 kr
137 kr
274 kr
137 kr

Schablonavdrag på traktamente och lönetillägg för ökade levnadsomkostnader i samband med
inrikes resor:
Reducering sker med nedanstående belopp:
Traktamente
230 kr
274 kr
Traktamente
115 kr
Lönetillägg
137 kr
Frukost, lunch och middag 207 kr
Lunch och middag
161 kr
Lunch eller middag
81 kr
Frukost
46 kr
54 kr

Lönetillägg

246 kr
192 kr
96 kr
23 kr

104 kr
81 kr
40 kr
27 kr

123 kr
96 kr
48 kr

OBS! När förbundet vid kurser och konferenser i internatform eller i andra fall tillhandahåller
kost och logi utgår inte lönetillägg eller traktamente. På resdagarna görs avdrag enligt ovan.
Ex: På en 3-dagars konferens utgår 2 traktamenten. På mellandagen utgår inget traktamente.
LOGIKOSTNAD
Ersättning för logikostnad utgår enligt kvitterad hotellräkning. Om en hotellräkning innefattar
kostnader för både logi och frukost och frukostpriset inte framgår av räkningen skall
räkningens belopp minskas med ett frukostavdrag för varje natt. Vid förbundsuppdrag då
vederbörande själv svarar för logi utgår 115 kr enligt kommunalskattelagen och därutöver
ersättning med 274 kr (skattepliktigt). Nattraktamente utgår dock inte vid överliggning i soveller liggvagn på tåg eller i hytt på fartyg.
FRIDAGSTILLÄGG
Vid uppdrag på tjänstefri dag eller dag där arbetspasset påbörjas eller avslutas mellan kl
21.00-03.00 och arbetspasset sträcker sig över två dagar utgår till förtroendevalda,
dagersättning motsvarande Månadslönen : 30. Tjänstgöringslista skall bifogas. Övriga
lönetillägg enligt sektoravtalen ersätts ej.
BILERSÄTTNING
Ersättning för resa med egen bil är då BILMEDGIVANDE lämnats 37,50 kr/mil, (18,50 kr
skattefritt, 19 kr beskattat) i övriga fall 18,50 kr/mil. För varje medåkande utgår 1 kr/mil.
Bilmedgivande lämnas av förbundsordförande eller ekonomiansvarig.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag.
KONGRESSEN BESLUTADE I ENLIGHET MED FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG.
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14. FÖRBUNDSSTYRELSENS BERÄTTELSER ÖVER VERKSAMHETEN
URBAN RYADAL, kongressordförande, informerade kongressen om att denna punkt är årsoch verksamhetsberättelser över åren 2015 (1 september – 31 december), 2016, 2017, 2018
samt berättelse över tiden 1 januari – 31 augusti 2019. Dessa är utskickade sedan tidigare, så
det blir ingen särskild föredragning av dem. Förbundsstyrelsen har också lämnat en särskild
redogörelse av vidtagna åtgärder under kongressperioden 2016-2019, vilken också varit
utsänd.
JOHAN LINDGREN, Förbundsordförande, redogjorde för de åtgärder som vidtagits under
kongressperioden dels avseende den motion som behandlade frågan om röstning på distans
där förbundsstyrelsen tagit fram en instruktion gällande röstning på distans och dels den
utvärdering som genomförts som gav vid handen att det alltjämt är rätt att förlägga
kongresserna till Stockholmsområdet.
Vidare redovisade Johan Lindgren arbetet utifrån kongressens beslut 2015, om att se över
förbundets informations och kommunikationskanaler, där en ny hemsida tagits fram och ett
arbete med en översyn av tidningen påbörjats.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT GODKÄNNA VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA
FÖR 1 SEPTEMBER- 31 DECEMBER 2015, ÅREN 2016-2018 SAMT 1 JANUARI – 31
AUGUSTI 2019 SAMT DEN SÄRSKILDA REDOGÖRELSEN AV VIDTAGNA
ÅTGÄRDER.
15. REVISORERNAS BERÄTTELSE
BRITTEN KÄLLEBRG, förtroendevald revisor och LENA JOHNSON, auktoriserad revisor
från Grant Thornton redogjorde för sitt arbete där revision utförts för åren 2015-2018. Lena
tackade för förtroendet och uppdraget att vara förbundets revisor.
Revisorerna tillstyrkte att balans- och resultaträkningen fastställs. Utöver revisionen anmäldes
att även en granskning av förvaltningen gjorts för nämnda år.
Britten Källberg redogjorde för sin och Robert Bäcks granskning av protokoll och att de följt
upp de beslut som fattats och nämnde särskilt beslut om påverkansarbetet.
Revisionsberättelserna finns återgivna i verksamhetsberättelserna för aktuellt år
KONGRESSEN BESLUTADE ATT GODKÄNNA REVISIONSBERÄTTELSERNA FÖR
ÅREN 2015-2018 OCH LÄGGA DEM TILL HANDLINGARNA.
16. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
BRITTEN KÄLLBERG och LENA JOHNSON, förbundets revisorer, yrkade på ansvarsfrihet
för förbundsstyrelsen för den gångna kongressperioden.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BEVILJA FÖRBUNDSSTYRELSEN
ANSVARSFRIHET FÖR DEN GÅNGNA KONGRESSPERIODEN.
17. BEHANDLING AV MOTIONER OCH FÖRSLAG
ANETTE SANDSTRÖM, kongressordförande, inledde punkten med att föreslå kongressen
att man först behandlar förbundsstyrelsens förslag till ändrade stadgar.
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JOAKIM LAGERGRÉEN, Ombudsman, förbundsstyrelsens föredragande, föredrog
förbundsstyrelsens förslag till ändrade stadgar, och gick igenom de förändringar som
föreslogs.
JAN B OLSSON, avd Stockholm, tog med anledning av revisorernas föredragning där
kongressen beslutade att fastställa balansräkningen upp frågan om att denna punkt inte finns
på kongressens dagordning.
Jan B. yrkade att punkten Godkännande av resultat- och balansräkning läggs till i 18 § efter
punkten revisorernas berättelser över kongressperioden.

KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA JAN B OLSSONS YRKANDE OM
FÖRÄNDRING I 18 § ATT LÄGGA TILL PUNKTEN GODKÄNNANDE AV
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
KONGRESSEN BESLUTADE ATT I ÖVRIGT FASTSTÄLLA
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL NYA STADGAR
Förslag nr 3
FÖRBUNDSSTYRELSEN ANGÅENDE ÄNDRING AV STADGAR OCH
ANVISNINGAR
Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och
Kustbevakningen
Stadgar för TULL-KUST förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen antagna
på Svenska tulltjänstemannaförbundets konstituerande kongress den 6 mars 1980 efter fusion
mellan Svenska tullmannaförbundet, ursprungligen bildat den 28 juli 1899 och Sveriges
Allmänna Tulltjänstemannaförbund, ursprungligen bildat den 3 juni 1900.
Stadgarna har reviderats enligt följande:
1983
1987
1989

25 maj
19 maj
19-20 jan

1991
1995
1997

28-30 maj
17-19 okt
5 nov

1999
2003
2007
2011
2015

19-21 okt
28-30 okt
23-25 okt
25-27 okt
20-22 okt

kongress Luleå
kongress Ronneby
provisoriskt vid förbundsstämma, med anledning av
Kustbevakningens skiljande från Tullverket den 1 juli 1988
kongress Tylösand
kongress Södertälje
extrakongress Arlanda med anledning av FRUT-gruppens förslag
till förändring av organisationen och Förbundsstyrelsen
kongress Sundsvall
kongress Lund
kongress Varberg
kongress Södertälje
kongress Nacka

NAMN OCH ÄNDAMÅL
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1§
Förbundets namn är TULL-KUST och är en sammanslutning för anställda i Tullverket och
Kustbevakningen.
TULL-KUST har sitt säte i Stockholm och är partipolitiskt oberoende och anslutet till
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och till Offentliganställdas Förhandlingsråd
(OFR).
2§
TULL-KUST har till uppgift
att
företräda och ta tillvara medlemmarnas fackliga intressen samt verka för
jämställdhet mellan kvinnor och män. Förbundet har därför rätt att i dessa hänseenden
företräda medlemmarna och föra deras talan samt själv eller genom huvudorganisationen sluta
för medlemmarna bindande avtal
att
verka för sammanhållning och anslutning till förbundet
att
arbeta för att medlemmarna får rätt löner med hänsyn till yrkets kompetens,
svårighetsgrad ansvar och risker som är förenade med arbetsuppgiften
att
arbeta för goda och trygga arbets- och anställningsvillkor samt en god fysisk och
psykosocial arbetsmiljö och bistå den enskilde medlemmen i dessa frågor
att
arbeta för en rekrytering och yrkesutbildning som svarar mot yrkets krav, samt
för rättvisa tjänstetillsättningar
att
lämna bidrag till och främja vidareutbildning till fackliga studier för medlemmar
att
förbundets politiska påverkansarbete fokuserar på nyttan för medlemmar i
förbundet
att
främja medlemmars intressen genom samarbete med den organiserade
tjänstemannarörelsen i andra länder.
3§
TULL-KUSTs verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk
rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, Förenta Nationernas allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

ORGANISATION
4§
Beslutande organ i TULL-KUST är:
- Kongressen
-

Förbundsstyrelsen

-

Förbundsrådet, och

-

Verksamhetsråden bestående av
• Tullrådet som beslutar i verksamhetsfrågor för medlemmar anställda i Tullverket
• Kustrådet som beslutar i verksamhetsfrågor för medlemmar anställda i
Kustbevakningen
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Förbundets lokala verksamhet utövas av avdelningar. Avdelningarnas geografiska
verksamhetsområde och benämning fastställs av Förbundsstyrelsen. Inom avdelningarna kan
bildas sektioner och inom eller mellan avdelningar kan det bildas klubbar. Avdelningarnas
geografiska verksamhetsområde anpassas i möjligaste mån till Kustbevakningens respektive
Tullverkets organisation. Avdelningar inom ett geografiskt verksamhetsområde kan bilda
samverkansorgan.
Beträffande normalstadgar för förbundsavdelningar, se Bilaga

MEDLEMSKAP
5§
Varje anställd i Kustbevakningen och Tullverket har rätt att som aktiv medlem tillhöra
förbundet. Medlem får endast tillhöra annan facklig organisation om det medges av
Förbundsstyrelsen.
6§
Aktiv medlem bör tillhöra avdelning inom det verksamhetsområde där denne är stationerad.
Avvikelse från nämnda ordning ska tas upp i Förbundsstyrelsen för beslut.
Medlem medges tillfälligt tjänstgöra utom avdelningens verksamhetsområde.
7§
Ansökan om medlemskap lämnas som huvudregel till den avdelning inom det
verksamhetsområde som den sökande tillhör.
Anmälan ska av avdelningen, med eget yttrande, vidarebefordras till förbundets styrelse som
har att besluta i ärendet.
8§
Om medlems anställning upphör i Tullverket eller Kustbevakningen har denne rätt att vara
kvar som passiv medlem. Medlem som på grund av pension slutar sin anställning blir passiv
medlem.
Anvisning:
-

-

Förbundsstyrelsen kan till annan delegera att ta preliminärt beslut om
anslutning till förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar om anslutning vid
kommande möte, vid särskilda fall kan förbundsstyrelsen neka anslutning.
Om medlem på grund av särskilda skäl önskar byta avdelning tas kontakt
med förbundet för handläggning på kommande förbundsstyrelsemöte.

AVGIFTER
9§
Medlem ska betala den medlemsavgift som fastställts av kongressen från och med den
kalendermånad inträde i förbundet har beviljats. Medlem ska även, till den avdelning han
tillhör, betala den medlemsavgift som fastställts i behörig ordning av avdelningen.

17

Medlem ska, om han inte reserverat sig mot anslutning till av förbundet i behörig ordning
antagen gemensam försäkring, betala av Förbundsstyrelsen fastställd försäkringsavgift.
Extra avgift till förbundet kan om behov uppkommer företas genom beslut av
Förbundsstyrelsen efter hörande av Förbundsrådet.
Passiv medlem med pension betalar ingen medlemsavgift. Vid prenumeration av förbundets
tidning utgår prenumerationsavgift som fastställs av Förbundsstyrelsen.
Anvisning:
-

Nedsättning av medlemsavgift ges endast enligt följande punkter:
• Vid deltidstjänstgöring som omfattar minst 180 dagar och då
inkomsten understiger angivet belopp i AK 2 betalas avgift enligt AK
1.
• Vid sjukfrånvaro om minst 50 % och om sjukfrånvaron varar mer än
180 dagar betalas avgift enligt AK 1 från och med sjukdag 181.
• Vid tjänstledighet som omfattar en period om minst 90 dagar då
ingen inkomst erhålls betalas avgift som anges i AK 0.
• Vid tjänstledighet om 100 % med anledning av föräldraledighet som
omfattar en sammanhängande ledighet under en period om minst 90
dagar betalas avgift enligt AK 1.
• Ny medlem som aldrig tidigare varit medlem i TULL-KUST betalar
halv avgift under första medlemsåret. Därefter betalas ordinarie
avgift.

Alla övriga betalar full avgift.
-

-

Medlemmen är skyldig att snarast anmäla om han/hon inte längre uppfyller
villkoren för nedsättning av medlemsavgift.
Nedsättning av avgift medges enbart för hel månad och sker tidigast från
månadsskiftet efter det att skriftlig begäran inkommit. Ingen retroaktiv
nedsättning beviljas.
Vid återinträde, av medlem som uteslutits ur förbundet på grund av
bristande betalning, ska resterande avgifter betalas om inte
Förbundsstyrelsen beslutar om annat.

Följande gäller som tillägg till första strecksatsen, första punkten:
Som medlem i TULL-KUST betalar du en medlemsavgift som baseras på din sammanlagda
månadsinkomst före skatt. Med inkomst menas lön från en eller flera arbetsgivare, inklusive
fasta lönetillägg (t ex vikariatstillägg) samt annan skattepliktig ersättning, till exempel:
• Sjukpenning och rehabiliteringspenning
• Tidsbegränsad sjukersättning
• Föräldrapenning
• Arbetslöshetsersättning
• Utbildningsbidrag och vuxenstudiestöd
• Ersättning från trygghetsstiftelsen
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• Avgångsvederlag eller liknande
Följande räknas inte med i inkomsten
• Sjukersättning tillsvidare, oavsett om de är hel eller utgör en del
• Rörliga lönetillägg (t ex jour-, OB-, övertids- och beredskapstillägg)

MEDLEMS ALLMÄNNA SKYLDIGHET
10 §
Medlemmarna är skyldiga att
• följa dessa stadgar och de beslut som fattas med stöd av dem,
• iaktta och lojalt tillämpa avtal som träffas av förbundet eller förhandlingskartell som
förbundet är medlem i,
• uppträda lojalt mot förbundet,
• till förbundet meddela adress- eller namnändring, samt
• på begäran lämna uppgifter om sina löne- och anställningsvillkor; sådana uppgifter ska
behandlas konfidentiellt av förbundet.

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
11 §
Medlem har efter anmälan rätt att träda ur förbundet. Sådan anmälan ska göras skriftligt på
fastställd blankett och lämnas till avdelning. Avdelningen har att, med eget yttrande,
vidarebefordra anmälan till Förbundsstyrelsen som har att besluta i ärendet
Passiv medlems anmälan om utträde inges direkt till förbundet.
Utträde ska behandlas av Förbundsstyrelsen och beviljas senast tre månader efter inkommen
ansökan.
12 §
Medlem som motverkar förbundets syften eller medvetet bryter mot förbundets eller
avdelnings stadgar eller som inte inbetalt sina avgifter kan på förslag av avdelningsstyrelsen
eller efter dess hörande av Förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.
Medlem som utträder eller utesluts ur förbundet förlorar alla sina rättigheter i förbundet och
har inte rätt till någon del av förbundets tillgångar.
Förbundsstyrelsens beslut i ärende som rör förhållande mellan enskild medlem och förbundet
kan överklagas till kongressen.
Anvisning:
-

Om utträdesorsaken är förestående pension som äger rum mindre än sex
månader efter begärt utträdesdatum eller att anställningen upphör i någon
av myndigheterna beviljas månadsvis utträde efter anmälan.
Förbundsstyrelsen informeras vid nästa följande möte.

KONGRESS
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Ordinarie kongress
13 §
Kongressen är det högsta beslutande organet inom TULL-KUST.
Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år. Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats
för kongressen och ger beslutet tillkänna minst åtta månader innan kongressen ska
sammanträda.
Extra kongress
14 §
Extra kongress kan, då särskilt viktiga frågor föreligger, sammankallas av Förbundsstyrelsen.
Om avdelningar som representerar sammanlagt mer än 50 % av medlemmarna så begär ska
Förbundsstyrelsen sammankalla till extra kongress.
Kallelse till extra kongress ska om möjligt utfärdas minst en månad innan den ska hållas. Vid
sådan kongress får beslut fattas endast i ärende som föranlett kongressens inkallande.
Ombud
15 §
Vid kongressen deltar av avdelningarna valda ombud, ledamöter i Förbundsstyrelsen
förbundets valda revisorer, förbundets studieansvarige, valberedningen samt redaktören för
förbundets tidning.
Varje avdelning har att utse ett ombud till kongressen för varje påbörjat 50-tal medlemmar.
Till grund för beräknande av antalet ombud gäller medlemsantalet för aktiva medlemmar vid
ingången av det år då kongressen hålls.
Uppgift om valda ombud och ersättare ska vara Förbundsstyrelsen tillhanda vid ordinarie
kongress senast 30 dagar innan kongressen ska hållas och vid extra kongress senast 15 dagar
innan sådan kongress ska hållas. Antalet ersättare får inte överstiga antalet ordinarie ombud.
Vid förfall för valda ombud inträder ersättare i den ordning de blivit valda.
Övriga deltagare vid kongressen
16 §
Förbundets anställda deltar i kongressen i den ordning som Förbundsstyrelsen bestämmer.
Deltagande ombudsmän liksom ekonomiansvarig och revisorer har yttrande och förslagsrätt.
Redaktören för förbundets tidning har yttrande och förslagsrätt gällande förbundets tidning.
Studieansvarig har yttrande och förslagsrätt i studiefrågor. Valberedningen har yttrande och
förslagsrätt gällande valfrågor.
Förslag och motioner till kongressen
17 §
Förslagsrätt tillkommer Förbundsstyrelsen.
Motionsrätt tillkommer enskild medlem, klubb, sektion och avdelning.
En motion som har skickats in av annan än avdelning ska ha ett bifogat yttrande från berörd
avdelning.

20

Motion ska vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader före kongressens
öppnande. Förbundsstyrelsen ska avge utlåtande över inkomna motioner. Motion som
lämnats senare kan endast behandlas efter kongressens godkännande.
Förbundsstyrelsen ska skicka ut relevanta handlingar till avdelningarna senast en månad före
kongressens öppnande.
Föredragningslista till kongress
18 §
Föredragningslista till kongressen upprättas av Förbundsstyrelsen. Vid ordinarie kongress ska
följande ärenden finnas upptagna på föredragningslistan:
• Upprop av röstberättigade deltagare,
• Prövning huruvida kongressen kallats i behörig ordning,
• Val av kongressordförande,
• Val av kongressekreterare,
• Val av 2 justerare,
• Val av 4 rösträknare,
• Tillsättande av utskott; utom de utskott som inkallats av Förbundsstyrelsen före
kongressen,
• Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för kongressperioden,
• Revisorernas berättelser för kongressperioden,
• Fråga om ansvarsfrihet,
• Behandling av motioner,
• Fastställande av arvoden,
• Fastställande av medlemsavgifter,
• Inriktning och ramar för inkomst- och utgiftsstat för tiden till nästa kongress,
• Fastställande av antal ledamöter i Förbundsråd, Tullråd och Kustråd
• Fastställande av arbetsordning för redaktionskommittén,
• Val av Förbundsordförande,
• Val av förste vice Förbundsordförande,
• Val av andre vice Förbundsordförande
• Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen,
• Val av studiesansvarig som leder studierådet,
• Val av två revisorer och två revisorsersättare,
• Val av fem ledamöter och fem ersättare till valberedning,
• Val av ordförande i valberedningen.
• Val av vice ordförande i valberedningen.
• Val av två ledamöter i redaktionskommittén.
Ärenden som inte uppförts på den av styrelsen upprättade föredragningslistan får behandlas
endast om kongressen så beslutar med minst tre fjärdedels majoritet.
Röstning
19 §
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Varje ombud och ledamot av Förbundsstyrelsen har vid kongressen en röst. Beslut fattas
med enkel majoritet såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Röstning sker öppet om inte
minst 10 röstberättigade begär annat förfarande. Vid lika röstetal avgör lotten.
Förbundsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet.
Valberedningen
20 §
Kongressen utser en valberedning som ska verka under kongressperioden.
Valberedningen består av ordförande, vice ordförande och tre övriga ledamöter samt fem
ersättare. Minst en ordinarie och en ersättare ska tjänstgöra vid Kustbevakningen respektive
Tullverket. Vid förfall för ledamot inträder ersättare i den ordning de blivit valda. Vid förfall
för ledamot från Kustbevakningen respektive Tullverket inträder ersättare från
Kustbevakningen respektive Tullverket.
Har ordförande under kongressperioden avgått inträder vice ordförande i dennes ställe intill
kompletteringsval hållits. Har vice ordförande avgått under kongressperioden ska
kompletteringsval hållas. Kompletteringsval ska hållas på nästkommande Förbundsråd.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Valberedningen har:
att
före kongressen från avdelningarna inhämta nomineringar av kandidater till
förtroendeuppdrag i förbundet,
att
en månad före kongressen informera avdelningarna om föreliggande
nomineringar samt valberedningens preliminära förslag, förutom förslaget till valberedning
som hanteras inför och under kongressen av redaktionsutskottet,
att
under första kongressdagen informera kongressen om den nominering som
föreligger. Nomineringen avslutas under 1:a kongressdagen,
att
under andra kongressdagen avge slutligt förslag,
att
under kongressperioden vid behov inhämta nomineringsförslag från
avdelningarna och ge Förbundsrådet förslag till kompletteringsval till Förbundsstyrelsen.

VERKSAMHETSRÅDEN
Tullrådet
21 a §
Tullrådet är ett beslutande organ för frågor som berör verksamhetsområdet Tull. Tullrådet
består av det antal ledamöter från varje tullområde som fastställts av Kongressen enligt 15 §
samt de av Kongressen valda Förbundsstyrelseledamöterna, exklusive förbundsordföranden,
anställda i Tullverket. Ledamoten/ledamöterna utses av avdelningen inom området. För
områden med mer än en avdelning utser samverkansorganet inom området
ledamoten/ledamöterna.
Tullrådet leds av de av Kongressen valda Förbundsstyrelseledamöterna anställda i Tullverket.
Tullrådet samlas minst fyra gånger om året efter kallelse från Förbundsstyrelsen.
Tullrådet kan om minst hälften av ledamöterna, eller avdelningar med mer än hälften av
medlemmarna inom Tullverket, så begär, kallas till extra möte.
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Ärenden som inte uppförts på den av styrelsen upprättade föredragningslistan får behandlas
endast om Tullrådet beslutar så med minst tre fjärdedels majoritet.
Varje ledamot av Tullrådet har vid Tullrådsmötet en röst. Röstning ska ske öppet såvida inte
minst 3/4 av de röstberättigade begär annat. Vid lika röstetal avgör lotten.
Tullrådet har, som anpassning till Tullverkets organisation, att inom sig utse ”lilla Tullrådet”
som ska fungera som ett arbetsutskott och beredningsorgan för frågor som behandlas och
beslutas av Tullrådet. I ”lilla Tullrådet” ska ingå de två förbundsledamöterna och det bör ingå
ledamöter från orter med nationell operativ ledning, dock totalt högst sju ledamöter.
Kustrådet
21 b §
Kustrådet är ett beslutande organ för frågor som berör verksamhetsområde Kust. Kustrådet
består av det antal ledamöter från varje kustregion som fastställts av Kongressen enligt 15 §
samt de av Kongressen valda Förbundsstyrelseledamöterna, exklusive förbundsordföranden,
anställda i Kustbevakningen.
Ledamoten/ledamöterna utses av avdelningen inom området. För område med mer än en
avdelning utser samverkansorganet inom regionen ledamoten/ledamöterna. Kustrådet leds av
de av Kongressen valda Förbundsstyrelseledamöterna anställda i Kustbevakningen. Kustrådet
samlas minst fyra gånger om året efter kallelse från Förbundsstyrelsen.
Kustrådet kan om minst hälften av ledamöterna, eller avdelningar med mer än hälften av
medlemmarna inom Kustbevakningen, så begär, kallas till extra möte.
Ärenden som inte uppförts på den av styrelsen upprättade föredragningslistan får behandlas
endast om Kustrådet beslutar så med minst tre fjärdedels majoritet.
Varje ledamot av Kustrådet har vid Kustrådsmötet en röst. Röstning ska ske öppet såvida inte
minst 3/4 av de röstberättigade begär annat. Vid lika röstetal avgör lotten.
Kustrådet har att utse det ”Förstärkta Kustrådet”. I ”Förstärkta Kustrådet” ingår samtliga
avdelningsordförande samt valda kontaktombud. Förstärkta Kustrådet sammankallas vid
behov.
Förbundsrådet
22 §
Förbundsrådet består av Förbundsstyrelsen, Tullrådet och Kustrådet och leds av
Förbundsstyrelsens ordförande.
•

Förbundsrådet är ett rådgivande organ till Förbundsstyrelsen.

•

Förbundsrådet beslutar om årsbudgeten inom de ekonomiska ramar som beslutats av
kongressen för kongressperioden.

•

Förbundsrådet ska förrätta kompletteringsval till Förbundsstyrelsen och
valberedningen. Förbundsrådet ska årligen behandla inkomna motioner.

•

Förbundsrådet sammanträder minst en gång om året på kallelse av Förbundsstyrelsen.
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Till Förbundsrådets årliga sammankomst kallas förbundets ombudsmän, ekonomiansvarig,
valberedningens ordförande och valda revisorer som deltar i Förbundsrådet med förslags- och
yttranderätt.
Förbundets studieorganisatör kan delta i Förbundsrådet med yttrande och förslagsrätt i
studiefrågor.
Tidningens redaktör kan delta i Förbundsrådet med yttranderätt.
Förbundsstyrelsen beslutar om Förbundsrådet behöver inkallas kongressår eller år då extra
kongress sammankallas.
Ärenden som inte uppförts på den av styrelsen upprättade föredragningslistan får behandlas
endast om Förbundsrådet så beslutar med minst tre fjärdedels majoritet.
Varje ledamot av Förbundsrådet har en röst. Röstning ska ske öppet såvida inte minst 10
röstberättigade begär annat. Vid lika röstetal avgör lotten.
• Förslagsrätt tillkommer Förbundsstyrelsen.
•

Motionsrätt tillkommer enskild medlem, klubb, sektion och avdelning.

•

Motion ska vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast 60 dagar före Förbundsrådets
öppnande.

•

Motion som lämnats senare kan endast behandlas efter Förbundsrådets godkännande.

•

Förbundsstyrelsen ska avge utlåtande över inkomna motioner.

•

Förbundsstyrelsen ska utsända erforderliga handlingar till Förbundsrådets ledamöter
senast en månad före Förbundsrådets öppnande.

Förbundsstyrelsen
23 §
Förbundsstyrelsens uppgift är att vara det verkställande organet samt mellan kongresser det
högsta beslutande organet i TULL-KUST. Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.
Förbundsstyrelsen består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, samt
två övriga ledamöter.
Representationen i Förbundsstyrelsen ska vara sådan att anställda i Tullverket respektive
Kustbevakningen innehar två platser vardera utöver förbundsordföranden.
Anställda i Tullverket respektive Kustbevakningen innehar en av posterna ordförande
alternativt förste vice ordförande.
Har ordförande under kongressperioden avgått inträder förste vice ordförande i ordförandens
ställe tills kompletteringsval genomförts.
Styrelsen leder förbundets arbete och har särskilt:
24

att
träffa avgörande i frågor som efter prövning inte behöver föreläggas
kongressen,
att
fastställa årsbudget efter beslut av Förbundsrådet,
att
delegera beslut i frågor till Tullrådet och Kustrådet som berör respektive
verksamhetsområdena,
att
handha förbundets ekonomi och förvalta dess tillgångar,
att
utse firmatecknare,
att
den som utses vara firmatecknare har rätt att efter Förbundsstyrelsens beslut
uttaga inteckning i förbundets fastighet om så krävs,
att
årligen avge verksamhetsberättelse som tillsammans med de avslutade
räkenskaperna för föregående år ska ställas till revisorernas förfogande före den 1 april,
att
utse en auktoriserad revisor
att
sammanställa åtgärdskatalog inför ordinarie kongress,
att
utge förbundets tidning enligt de riktlinjer som anges av kongressen,
att
anställa för förbundets verksamhet erforderlig personal och fastställa löner och
övriga anställningsvillkor för dessa,
att
utse ledamöter i studierådet,
att
fastställa arbetsordningen för styrelsen, förbundskansliet, och
förbundstidningens redaktion, studiesansvarig samt studieråd,
att
ta fram instruktioner och rutiner för att verka som stöd till avdelningarna och
andra organ verksamma inom förbundet
Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger om året och i övrigt när ordföranden
finner det nödvändigt eller då minst tre ledamöter så begär.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
förordar. Röstning ska ske med slutna valsedlar om någon begär det. Vid lika röstetal efter
sluten omröstning avgörs fråga genom lottning.
Förbundsstyrelsen adjungerar studieansvarig till Förbundsstyrelsen när behov finns.
Även annan sakkunnig får kallas för deltagande vid behandling av särskilt ärende.
Anvisning:
-

Förbundsstyrelsen ska även inom framtagandet av instruktioner, rutiner och
arbetsordning ta fram rutiner som gäller vid längre bortavaro av
förtroendevalda så som sjukskrivning och liknande.

AVDELNINGARNA
24 §
Avdelningarna ska inom sitt verksamhetsområde inom Förbundets ram tillvarata
medlemmarnas fackliga intressen på lokal och regional nivå.
Avdelningarna ska i första hand
• Företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare,
• Värva medlemmar till förbundet,
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•
•

Vara informations- och kontaktorgan mellan förbundsorganen och avdelningens
medlemmar, samt
Stärka samhörigheten mellan medlemmarna och ge dem tillfälle att utbyta åsikter i
gemensamma frågor. Avdelningen bör för detta syfte genomföra ordinarie
medlemsmöten under verksamhetsåret.

25 §
Årsmöte ska genomföras före mars månads utgång.
Efter årsmötet ska verksamhetsberättelse/årsberättelse insändas till förbundet tillsammans
med uppgift om styrelse och övriga funktioner.
Redovisningar av eventuella samverkansorgan ska inkluderas i verksamhetsberättelsen.
26 §
Inom ramen för förbundets stadgar kan avdelning besluta om egna stadgar, dock ska dessa
godkännas av Förbundsstyrelsen.
27 §
Medlemmar inom en avdelning kan efter beslut i avdelningsstyrelsen bilda sektioner eller
klubbar för att tillvarata specifika lokala intressen som finns inom ett geografiskt område.
T.ex. kan vissa yrkeskategorier inom en avdelning bilda en klubb för att driva gruppens
särskilda intressen. Avdelningar utan samverkansorgan utser regionens representanter i Tullrespektive Kustrådet.
28 §
Avdelning kan inom sitt verksamhetsområde utse därtill förtjänt medlem till hedersledamot
inom avdelningen.
Samverkansorgan/TULL
29 a §
I varje tullområde där det finns flera avdelningar bör det finnas ett samverkansorgan med
representanter från samtliga avdelningar inom tullområdet.
Samverkansorganet har till uppgift att föra förhandlingar med området och att träffa
överenskommelser för samverkansorganets avdelningar.

Samverkansorgan/KUST
29 b §
I varje kustområde där det finns flera avdelningar bör det finnas ett samverkansorgan med
representanter från samtliga avdelningar inom regionen.
Samverkansorganet har till uppgift att föra förhandlingar med regionen och att träffa
överenskommelser för samverkansorganets avdelningar.

FÖRBUNDETS TIDNING
30 §
26

Förbundet utger tidningen ”På Gränsen” som förbundets medlemmar får i den omfattning
som kongressen bestämmer.
Ansvarig utgivare och redaktion för tidningen utses av Förbundsstyrelsen.
En redaktionskommitté om tre ledamöter utses. Två av dessa utses av kongressen och en av
Förbundsstyrelsen.
Anvisning:
-

Redaktionskommittén ska hålla Förbundsstyrelsen underrättad om sin
verksamhet och redovisa sitt arbete, eventuella synpunkter och bedömningar
av tidningen i årlig verksamhetsberättelse.

REVISION
31 §
Revisorerna ska årligen, i samråd med en auktoriserad revisor, granska förbundets
räkenskaper och förvaltning, verksamhet samt avge revisionsberättelse som ska föreläggas
styrelsen före utgången av mars månad.
Revisorerna har rätt att när helst de önskar eller finner det nödvändigt, ta del av räkenskaper
och handlingar rörande förvaltningen. Revisorerna skall också granska protokoll för att se att
fattade beslut är genomförda.

STADGEÄNDRING
32 §
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av Kongressen med minst två tredjedelar av
samtliga avgivna röster.

UPPLÖSNING
33 §
Beslut om upplösning av förbundet eller uppgång i annat förbund krävs beslut vid två på
varandra följande kongresser. Mellan kongresserna ska det ha förflutit minst sex månader.
För beslut vid de båda kongresserna måste minst två tredjedelar av Kongressens samtliga
ombud ha närvarat
Vid beslut om upplösning ska samtidigt beslutas om befintliga medel.
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Bilaga
NORMALSTADGAR FÖR FÖRBUNDSAVDELNINGAR

ÄNDAMÅL
1§
Förutom Förbundets stadgar gäller för förbundets avdelningar följande normalstadgar, om inte
annat är beslutat i enlighet med vad som gäller i stadgarna.

AVDELNINGEN
2§
Avdelningen är ansluten till TULL-KUST förbundet för anställda i Tullverket och
Kustbevakningen. Avdelningen ska i enlighet med förbundets stadgar tillvarata
medlemmarnas fackliga intressen i deras egenskap av tjänstemän i Tullverket och
Kustbevakningen och främja en god och kollegial anda mellan medlemmarna.
Om det behövs för att tillgodose skilda intressen hos medlemmarna eller främja
samhörigheten inom en del av verksamhetsområdet kan avdelningen vara indelad i sektioner
och/eller klubbar.
Stadgar för sektion/klubb ska vara godkända av avdelningens styrelse. Avdelningarnas
verksamhetsområde anpassas i möjligaste mån till Tullverkets respektive Kustbevakningens
organisation.
3§
Avdelningens firma tecknas enligt beslut vid konstituerande sammanträde.

STYRELSE
4§
Avdelningens styrelse väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör/medlemsansvarig, studieorganisatör
samt en, tre, fem eller sju ledamöter. För ledamöterna får finnas högst sju ersättare.
5§
Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter det årsmöte, vid vilket den blivit vald, och utser
inom sig vice ordförande, vice sekreterare.
6§
Styrelsen är avdelningens verkställande organ och beslutar på avdelningens vägnar.
•

Styrelsen förvaltar avdelningens ekonomi.
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•

Styrelsen är gemensamt ansvarig för åtgärder och beslut. Ledamot kan skriftligen
reservera sig mot beslut och är då fri från ansvar.

•

Styrelsen ska tillse, att inom avdelning verksamma klubbar får information i frågor
som särskilt berör dess medlemmar.

•

Styrelsen ska senast i samband med kallelse till årsmöte avge berättelse över
verksamheten under föregående år (årsberättelse).

7§
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst en tredjedel av ledamöterna
begär det. När så är lämpligt, får ordförande kalla särskild sakkunnig att närvara vid
sammanträdet. Till sammanträde ska alltid ersättarna kallas. Ordförande eller vice
ordföranden leder sammanträdet. Styrelsen får utse annan ledamot att leda sammanträdet vid
behandling av visst ärende. Sammanträde ska protokollföras.
8§
Till avdelningen ingivet förslag ska behandlas av styrelsen.
9§
Endast styrelseledamot eller i dennes ställe kallad ersättare får delta i beslut. Beslut fattas med
enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som den tjänstgörande ordföranden
företräder. Beslut kan fattas om minst hälften av de röstberättigade deltar vid behandling av
det ärende beslutet gäller.

EKONOMI OCH AVGIFTER
10 §
Avdelningsmedlem ska till avdelningen betala den avgift som bestäms på årsmötet efter
förslag från avdelningens styrelse.
11 §
Avdelningsstyrelsen beslutar om utgifterna för verksamheten inom de ekonomiska ramar som
årsmötet beslutat.
12 §
Avdelningens egna räkenskaper avslutas för kalenderår. Kassören är på förbundets bekostnad
garantiförsäkrad genom TCO:s samlingsförsäkring.

REVISION
13 §
Årsmötet väljer två revisorer för en tid av ett år. För revisorerna väljs två ersättare.
14 §
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Styrelsen ska varje år, senast en månad före årsmötet, tillställa revisorerna avdelningens
räkenskaper från föregående år tillsammans med de protokoll och övriga handlingar som
behövs för att granska förvaltningen.
15 §
Revisorerna avger berättelse över granskning som verkställts (revisionsberättelse) senast
femton dagar före årsmötet.
16 §
Revisorerna får delta i styrelsens sammanträden. Revisorerna har rätt att när de önskar eller
finner det nödvändigt, ta del av räkenskaper och handlingar rörande förvaltningen.

AVDELNINGSMÖTEN
17 §
Kallelse till ordinarie avdelningsmöte sker minst fjorton dagar i förväg.
18 §
Årsmötet ska behandla följande ärenden i nämnd ordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justerare.
3. Styrelse- och revisionsberättelser.
4. Ansvarsfrihet för avdelningens styrelse.
5. Avdelningens inkomst- och utgiftsramar.
6. Val av ordförande, sekreterare, kassör/medlemsansvarig, studieorganisatör samt en,
tre, fem eller sju ledamöter. För ledamöter får finnas högst sju ersättare.
7. Val av jämställdhetsansvarig och informationsansvarig.
8. Val av två revisorer och två ersättare för dessa.
9. Val av representant till Tull- eller Kustrådet och/eller samverkansorgan.
10. Val av valberedning.
11. Övriga frågor.
19 §
Avdelningens styrelse får kalla till extra avdelningsmöte då styrelsen så finner lämpligt.
Om minst fem, dock minst en femtedel, av avdelningens medlemmar begär det, ska
avdelningens styrelse kalla till extra möte.
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Begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgift om de ärenden, som ska behandlas vid
mötet. Kallelse till extra möte ska om möjligt utfärdas fjorton dagar före mötet.
20 §
Förslag avsedda att behandlas vid ordinarie eller extra möte får väckas av styrelsen,
sektion/klubb inom avdelningen eller enskild medlem och ska inges till avdelningens styrelse
senast en vecka före mötet. Styrelsen ska yttra sig över förslaget.
Förslag, som inte ingivits i tid eller inte finns upptaget på dagordning, får behandlas men inte
avgöras med mindre att beslutet är enhälligt.

VAL OCH RÖSTNING
21 §
Val av ombud och ersättare till förbundets kongress samt val av ledamöter samt andra poster i
avdelningsstyrelsen sker öppet men ska om någon så begär förrättas med slutna valsedlar. Vid
lika röstetal avgör lotten.
22 §
Alla frågor utom de som anges i 26 och 28 §§, avgörs med enkel majoritet
23 §
Röstning med fullmakt får tillämpas vid personval på årsmöte samt i fråga som särskilt
upptagits på kallelse till avdelningsmöte. Mötesdeltagare med rösträtt kan endast avlämna en
fullmakt per person. Fullmakten måste innehålla fullmaktsgivarens egenhändiga
namnunderskrift med namnförtydligande, fullmaktstagarens namn samt datum för det möte då
fullmakten ska gälla.

STADGEÄNDRING
24 §
Avdelningens styrelse ska följa eventuella ändringar i förbundets stadgar och väcka förslag
om ändring av de paragrafer i avdelningens stadgar som därigenom kan beröras.
25 §
Inom ramen för förbundets stadgar kan avdelning besluta om egna stadgar. Beslut om lokala
stadgar tas på avdelningsmöte.
26 §
Beslut om ändring träder omedelbart ikraft om minst två tredjedelar av närvarande
röstberättigade är eniga om det. I annat fall ska det bekräftas på närmast följande möte.
27 §
Beslutad ändring av stadgarna ska godkännas av förbundets styrelse.

UPPLÖSNING
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28 §
För upplösning av avdelningen fordras att förslag om det har väckts vid avdelningsmöte och
därefter förklarats vilande för att vid nästa avdelningsmöte bifallas med två tredjedelar av de
närvarandes röstetal.
29 §
Upplöses avdelningen ska särskilt beslutas om hur dess tillgångar ska disponeras.
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HANDLINGSPROGRAM
ANNETTE SANDSTRÖM, kongressordförande, föreslog samma förfarande som vid
stadgarna; att förbundsstyrelsens föredragande föredrar programmet rubrik för rubrik och att
man därefter klubbar avsnitten i samma ordning.
ULF G PERSSON, förbundsstyrelsens föredrog Förbundsstyrelsens förslag Nr 5
handlingsprogram och inledde med att påtala att det inför föregående kongress gjordes ett
arbete med att modernisera och uppdatera programmet. I detta förslag är i viss mån strukturen
ändrad och tanken har varit att det ska vara lättläst, klart och koncist. En del nya punkter har
tillkommit.
GERHARD OTTERSTADHX, Stockholmsavdelningen, lämnade inget yrkande men
reflekterade över att det nuvarande förslaget och strukturen är förändrad och efterfrågade att
handlingsprogrammet bör tas fram i en kort version.

KONGRESSEN BESLUTADE ATT ANTA HANDLINGSPROGRAMMET
Förslag nr 5

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta TULL-KUSTs handlingsprogram
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TULL-KUST FRAM TILL ÅR 2015
KLAS JOHANSSON, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget till TULL-KUSTs inriktning till
yrkesprofil – KUST och gjorden summering av de uppdateringar som gjorts sedan den
yrkesprofil som beslutades på förra kongressen. En ny Kustbevakningslag har införts behovet
av fler medarbetare är stort.
Förslag nr 7
TULL-KUST FRAM TILL ÅR 2015
YRKESPROFIL KUST
Kustbevakningen är en civil myndighet som ansvarar för sjöövervakning och
miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där
vi räddar, hjälper och övervakar.
Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning samt
tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för
en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande
brottslighet.
Därför anser TULL-KUST att anställda i myndigheten ska ha en väl fungerande arbetsplats
där TULL-KUST under perioden kommer att verka för
•

Att aspirantutbildningen blir årligen återkommande så att numerären ökar med 200
tjänstemän

•

Att personalen ombord i våra båtar, fartyg och flyg har rätt behörigheter och
kompetensutveckling, vilken motsvarar den civila sjö- och luftfartens regler om
bemanning och behörigheter

•

Att personal i stabs- och ledningsfunktioner erhåller rätt kompetensutveckling

•

Att dykeriverksamheten noga följs upp i den nya dykorganisationen.

•

Att från fackligt håll påverka Kustbevakningens framtida organisation i de beslut som
hanterar personalfrågor, arbetsplatser, arbetsmiljö och befattningar, för att tillse ett
hållbart arbetsliv i hela Kustbevakningen

•

Att tillse medlemmarnas intresse i Kustbevakningsflygets nya organisation och
ledningsstruktur

•

Att tillse medlemmarnas intresse i Kustbevakningens ledningscentral

TULL-KUST kommer även under perioden fortsatt arbeta för
•

Att det ges en rättvis och bra löneutveckling och arbeta för en ny lönestruktur

•

Att nya Kustbevakningslagen införs och tillämpas för medlemmens bästa
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•

Att deltaga i framtagandet av nytt kollektivavtal

•

Att utbilda och rekrytera personal till TULL-KUST vilket stärker vår yrkesroll

•

Att TULL-KUST arbetar för att ta fram en god samverkansform med arbetsgivaren

YRKESPROFIL TULL
LENA LARSSON, Förbundsstyrelsen, föredrog förslaget till yrkesprofil TULL och anförde
inledningsvis att det inte är några större förändringar jämfört med den profil som kongressen i
Nacka beslutade om 2015. Några punkter har tillkommit och några ordval är ändrade.

Riksdagen och Regeringen har givit Tullverket i uppdrag att
1. fastställa och ta ut tullar, skatt och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas
2. övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och
utförsel av varor följs.
Dessa uppgifter syftar till att bidra till finansieringen av såväl den offentliga sektorn i Sverige
som Europeiska Unionens verksamhet. Uppdraget innefattar att underlätta legal handel,
medan illegal handel och annan gränsöverskridande kriminalitet ska hindras.
TULL-KUST anser att Tullverkets uppdrag endast kan utföras om dess anställda har bred
utbildning och hög kompetens. Därför ska TULL-KUST arbeta för
• en gemensam grundutbildning
• fortlöpande kompetensutveckling och vidareutbildning för utveckling av yrkesrollen
• fortlöpande chefsutveckling
• ökade möjligheter till karriärväxling inom Tullverket
• bättre IT-stöd och teknisk utrustning
• relevant utbildning och utrustning för att möta hot och våld
TULL-KUST anser att Tullverket fortsatt ska bedriva verksamhet över hela landet och vara
den naturliga företrädaren för staten, på platser där verksamhet med gränsöverskridande
anknytning bedrivs. TULL-KUST ska därför arbeta för väsentligt utökad personalförsörjning
och utökade legala befogenheter avseende
• utförande av kontroller över hela Sveriges territorium, avseende såväl det legala som
det illegala, gränsöverskridande varuflödet
• befogenhet att kontrollera identitet på selekterade personer i utlandstrafiken
• befogenhet att utöva personkontroll / passkontroll
• befogenhet och resurser att ingripa mot terrorism, trafficking, människosmuggling,
brott mot immaterialrätt, samt all annan gränsöverskridande brottslighet såsom t ex
utförsel av stöldgods.
Att ge Tullverkets tjänstemän utökade befogenheter och resurser i övervakningen av
gränsöverskridande verksamhet, är effektivt ur både ett statsfinansiellt och ett
verksamhetsmässigt perspektiv.
TULL-KUST:s medlemmar ska i sin yrkesroll fortsätta att, i samverkan med andra
myndigheter, bidra till upprätthållandet av ett högkvalitativt samhällsskydd, med hjälp av
medlemmarnas engagemang, effektivitet och yrkesstolthet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
35

att bifalla TULL-KUSTs inriktning till yrkesprofilerna - TULL och yrkesprofil - KUST
KONGRESSEN BESLUTADE ATT ANTA FÖRSLAGET TILL YRKESPROFIL TULL
OCH YRKESPROFIL KUST

FÖRBUNDSPROFIL TULL-KUST
JOHAN LINDGREN, förbundsordförande, föredrog förslaget till förbundsprofil TULLKUST och lyfte särskilt fram det viktiga påverkansarbetet som alltjämt måste fortgå inte
minst på Kustbevakningen. Fokus måste nu i än större omfattning ligga på
medlemsrekrytering mot bakgrund av det framgångsrika påverkansarbetet. Han betonade
vikten av att öka organisationsgraden på myndigheterna för att bibehålla den fackliga styrkan.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT ANTA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL
FÖRBUNDSPROFIL TULL-KUST.
Förslag nr 8
Förbundets medlemsantal uppgår för närvarande till ca 1800 aktiva medlemmar. För att
TULL-KUST även i fortsättningen ska vara ett starkt fackförbund inom Tullverket och
Kustbevakningen, krävs att förbundet agerar långsiktigt i fråga om rekrytering av nya
medlemmar. Förbundet ska ständigt öka nivån på värdet av att vara medlem i TULL-KUST.
För att med framgång kunna rekrytera och behålla befintliga medlemmar är det viktigt att de
förtroendevalda har den kompetens som krävs för uppdraget.

Förbundsinriktning för TULL-KUST
Påverkansarbetet som dominerat förbundets verksamhet under förra kongressperioden är
alltjämt viktigt men fokus under kommande kongressperiod bör vara att kraftsamla och såväl
strategiskt som målinriktat arbeta med att öka antalet medlemmar med minst 200 inom en
snar framtid.
TULL-KUST ska aktivt stödja semesterhemsstiftelsens verksamhet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att anta ovanstående inriktning till TULL-KUSTs förbundsprofil.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT ANTA FÖRSLAGET TILL TULL-KUST
FÖRBUNDSPROFIL
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MOTIONER
Motion nr 1
Magnus Berzelius, Arlandaavdelningen
Möjlighet att avsätta i kåpan
Jag tycker att man skall få välja att tilläggen för Ob ersättningar/tidsförskjutnings tillägg helt
eller delvis kan investeras i kåpan genom arbetsgivarens försorg.
Jag föreslår därför att TULL-KUST arbetar för att den möjligheten genomförs.
Avdelningens yttrande:
Tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionen
LENA LARSSON, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1.
Förbundsstyrelsen ville lägga till ett förtydligande om att i det fall förslagen i motionen
genomförs innebär det att SGI (sjukpenninggrundande inkomst) sjunker vilket innebär lägre
sjukpenning, föräldrapenning och allmän pension.
?????, Avd. ?, gjorde kongressen uppmärksam på att en löneväxling av det slag som motionen
tar upp även kan få effekt beroende på brytpunkter. För att det ska vara lönsamt behöver lönen
överstiga brytpunkten.

KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
OCH TILLÄGGSYTTRANDE
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Motion 2
Magnus Berzelius, Arlandaavdelningen
Arbeta för att höja ersättningarna för Ob-tillägg och tidsförskjutnings-tillägg
Jag tycker att ersättning Ob-tillägg och tidsförskjutnings-tillägg för oss som arbetar kvällar
och helger är för låga och därför bör man arbeta för att dessa skall höjas.
Ett exempel: när vi idag blir tidsförskjutna t ex om man börjar sin tjänstgöring normalt kl
07.00 och istället skall börja kl 05:00 får man endast 8,80 kr/ timme.
Jag föreslår därför att TULL-KUST ska arbeta för en höjning av Ob-tillägget och
tidsförskjutningstillägget.

Avdelningens yttrande:
Tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsens yttrande:
OB-tilläggen höjs normalt med oenighetsvärdet vid varje RALS redan idag. Den
inkomstberoende delen av tidsförskjutningstillägget följer inkomstutvecklingen automatiskt.
Den första, nominella delen har däremot legat still ett tag, till förmån för RALS-potten, då ev
justering tas ur RALS. Ny bedömning görs dock vid varje RALS om hur RALS-potten ska
fördelas på olika behov.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionen besvarad

KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT ANSE MOTION NR 2 BESVARAD
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Motion nr 3
Daniel Skommargård, Avdelning Väst
Motion gällande delpension
Jag yrkar att TULL-KUST på ett mer kraftfullt sätt ska driva frågan om likabehandling inom
Tullverket för rätten att ta ut delpension från det år man fyller 61 år.
Anledningen är att det upplevs som orättvist och godtyckligt vilka som får beviljat delpension
eller inte. Att hänvisa till verksamheten ger arbetsgivaren ett ensidigt tolkningsföreträde . Om
arbetstagaren ansöker i god tid borde det gå att planera verksamheten.
Det torde även tjäna som en morot att arbeta kvar på Tullverket för de lite yngre kollegorna,
då delpensionen är en fin förmån att kunna ta del av i slutet av karriären.
Förbundsstyrelsens yttrande:
Vid varje tillfälle då Tullverket fattat beslut om delpension, har TULL-KUST tagit upp frågan
med HR-chefen i avsikt att utverka delpension för någon eller några ytterligare sökanden.
Ofta har det givit positivt resultat, men inte alltid. Tullrådet gör allt som är möjligt för att
tillgodose medlemmens intressen, även i detta avseende.
Det är TULL-KUSTs avsikt att fortsätta med det även framgent. TULL-KUST vill samtidigt
uppmana medlemmar som inte är nöjda med beslut, att omedelbart kontakta sina
förtroendevalda, så att förhandling kan begäras.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att anse motionen besvarad
LENA LARSSON, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3.
KLAS JOHANSSON, förbundsstyrelsen, förtydligade att denna motion även är aktuell på
Kustbevakningen.
MATS HANSSON, Avdelning Väst, menade att Arbetsgivarens agerande på senare år i likhet
med vad motionären anger varit godtyckligt vilket uppfattas som mycket orättvist. Mats
Hansson delade förbundsstyrelsens yttrande men håller med motionären om att frågan måste
drivas mer kraftfullt och yrkade på att detta ska framgå i förbundsstyrelsens yttrande.
ERLAND SOLANDER, Avdelning Norr, påtalade vikten av att även driva frågan centralt via
OFR.
ULF G PERSSON, förbundsstyrelsen, ett lade fram att tilläggsyrkande om att lägga i andra
stycket i förbundsstyrelsens yttrande lägga till ordet intensifiera så att meningen lyder: Det är
TULL-KUSTs avsikt att intensifiera det arbetet även framgent.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG,
MED ULF G PERSSONS TILLÄGGSYRKANDE SAMT ATT DETTA ÄVEN SKA
GÄLLA KUSTBEVAKNINGEN,
ATT ANSE MOTION NR 3 BESVARAD
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Motion nr 4
Gerhard Otterstadh, Stockholmsavdelningen
Motion angående veckoarbetstid
Anledning till denna motion är att arbetsgivarna har lämnat en urgammal tradition att
förhandla lokalt om veckoarbetstiden utifrån vilken arbetsmiljö som skapas av listan.
Jag önskar en större flexibilitet från arbetsgivaren och vill att TULL-KUST ska arbeta för det,
förslag finns i bilaga 1 till motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande:
TULL-KUST har efter klargörande från motionären inhämtat, att Stockholmsavdelningen
tillstyrkt motionen. Likaså har inhämtats, att motionens avsikt är att kongressen beslutar,
att förbundet ska arbeta för en större flexibilitet i avtalet om arbetstidens förläggning och i
tillämpningen därav.
Tabeller mm i motionen är avsedda att exemplifiera hur ett alternativ kan se ut.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen
GERHARD OTTERSTADH, Stockholmsavdelningen, förtydligade avsikten med motionen.
ULF G PERSSON, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT BIFALLA MOTION NR 4.
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Motion nr 5
Avdelning Västkusten
Motion om sänkt facklig avgift vid föräldraledighet
Avdelning Västkusten förslår att TULL-KUSTs förbundsstyrelse ser över möjligheten för
medlem att begära nedsättning av sin fackliga avgift i samband med föräldraledighet.
Avgiften bör spegla inkomsten. Förslagsvis genom en nedflyttning till kategori 1 alternativt
genom en omräkning av avgiften relativt inkomstbortfallet. Avgiftens storlek skall inte
påverka medlemskapet i övrigt.

Förbundsstyrelsens yttrande:
TULL-KUST har inhämtat att Ekonomiarbetsgruppen vid kongressen framlägger ett liknande
förslag, om att föräldralediga ska betala enligt Avgiftsklass 1. En omräkning relativt
inkomstbortfallet ter sig däremot som administrativt tungt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionens första alternativ i andra stycket,
att avslå motionen när det gäller alternativet med omräkning relativt inkomstbortfallet

KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT BIFALLA MOTIONENS FÖRSTA ALTERNATIV I ANDRA STYCKET SAMT
ATT AVSLÅ MOTIONEN NÄR DET GÄLLER ALTERNATIVET MED OMRÄKNING
RELATIVT INKOMSTBORTFALLET
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Motion nr 6
Avdelning Västkusten
Motion om röstningsförfarande vid Kustråd via telefon
Avdelning Västkusten föreslår att om röstning ska ske vid Kustråd som hålls via telefon
skallomröstning meddelas samtliga deltagare i Kustrådet senast en vecka innan mötet hålls.
Då omröstning hålls vid telefonmöten skall protokoll över mötet föras skriftligt och resultatet
av omröstningen noteras i detta protokoll.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6 hanteras tillsammans med motion nr 7
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Motion nr 7
Avdelning Västkusten
Motion om skriftlig dokumentation vid Kustråd via telefon
Avdelning Västkusten föreslår att vid de Kustråd som hålls via telefon ska anteckningar föras
över mötet och sparas på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för samtliga medlemmar i
Kustrådet, alternativt mailas ut till respektive avdelning.
Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 6 och 7:
Motionerna berör Kustrådets interna arbete. Kustrådet har att utifrån förbundets stadgar
bedriva sin verksamhet.
Stadgarna reglerar minsta antal möten Tull- och Kustrådet ska sammanträda och hur
omröstning vid dessa möten ska ske. Om Tull- eller Kustrådet därutöver med kortare varsel
behöver fatta avgörande beslut förordar Förbundsstyrelsen att beslut fattas via ett Per
Capsulam-förfarande. Vid de telefonmöten som sker och är av avstämnings och
informationskaraktär ska inga särskilda anteckningar behöva föras.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att anse motion nr 6 besvarad och att avslå motion nr 7

JOHAN LINDGREN, förbundsordförande, föredrog förbundsstyrelsens yttrande och
förtydligade innebörden av per capsulam-förfarande.
JAN B. OLSSON, Stockholmsavdelningen, yrkade på att begreppet per capsulam skriftligen
beskrivs.

KONGRESSEN BESLUTADE ATT DELEGERA TILL REDAKTIONSUTSKOTTET ATT
TA FRAM EN SKRIFTLIG FÖRKLARING TILL PER CAPSULAM-FÖRFARANDE

MATS HANSSON, Avdelning Väst, föredrog redaktionsutskottets förslag om att lägga till en
asterix med en förklaring till begreppet som lyder: Ordförande lägger fram beslutsförslag,
ledamöterna lämnar synpunkter skriftligt, dessa samlas in och protokollförs, i protokollet ska
skrivas att beslutet fattats enligt per capsulam.
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Motion nr 8
Avdelning Västkusten
Möjlighet till sänkt pensionsålder i Kustbevakningen
Vi föreslår att TULL-KUST jobbar för möjlighet till sänkt pensionsålder, liknande Polisens
system. Detta då vi idag har pension vid 65-års ålder. Vi har ju ett arbete till sjöss med
skiftande arbetstider och påtagliga vibrationer, av arbete från småbåtar med
kontrollverksamhet och bordningar. Dessa arbetsuppgifter ger hög belastning på kroppen, då
är det önskvärt att få gå i pension tidigare än vid 65 års ålder.
Vi önskar återkoppling senast till kommande kongress (efter 2019) hur arbetet fortskrider.
Förbundsstyrelsen yttrande:
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen med tillägget att motionen ska gälla medlemmar inom Kustbevakningen
och Tullverket

KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT BIFALLA MOTIONEN
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Motion nr 9
Karin Lindquist, Avdelning Ostkusten
Motion angående höjt friskvårdsbidrag
Dagens friskvårdsbidrag på 1500 kr/år är för lågt i förhållande till dagens kostnader för
friskvård och träning. Som tjänsteman i Kustbevakningens operativa verksamhet är en god
hälsa och bra fysik ett måste. Flertalet av våra arbetsuppgifter är krävande och sliter på
kroppen, därför bör vi få bättre ekonomiska förutsättningar att ta hand om vår hälsa.
Exempel på arbetsuppgifter som kräver god fysik;
-Rökdykning
-Patrullering i mindre enhet
-Arbete i maskin och andra trånga utrymmen
-Förtöjningsarbete
-Självskydd
-Miljöräddningstjänst såsom hantering av miljöräddningsmateriel
En god hälsa och god fysik borde göra att tjänstemän i Kustbevakningens operativa
verksamhet drabbas av färre sjukskrivningar och kan arbeta operativt längre.
Därför yrkar jag att styrelsen aktivt arbetar med att höja friskvårdsbidraget till 5000 kr/år
Avdelning Ostkustens styrelse tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen med tillägget att motionen ska gälla medlemmar inom Kustbevakningen
och Tullverket
KLAS JOHANSSON, Förbundsstyrelsens, informerade om att arbetsgivaren på
Kustbevakningen sedan motionen skrevs beslutat höja friskvårdsbidraget till 2500 kr/år samt
att medarbetarna ska kunna motionera en timme i veckan på arbetstid.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT BIFALLA MOTIONEN MED TILLÄGGET ATT MOTIONEN SKA GÄLLA ALLA
MEDLEMMAR INOM KUSTBEVAKNINGEN OCH TULLVERKET
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Motion nr 10
Linda Magnusson, Avdelning Ostkusten
Motion angående höjd lön för de som arbetat 10 år eller längre i Kustbevakningen
Under tio års tid anskaffar sig en tjänsteman en ansenlig mängd erfarenhet och kunskap.
Denna kunskap borde synas även i lönekuvertet. En tjänsteman som jobbat i över tio år har
idag endast några hundralappar mer i lön än en som nyss utnämnts.
Därför yrkar jag på:
att kongressen ger TULL-KUST i uppdrag att jobba för en ansenlig höjning av lönerna hos de
medarbetare som arbetat 10 år eller mer i myndigheten
Avdelning Ostkustens styrelse tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen med tillägget att motionen ska gälla obefordrade medlemmar inom
Kustbevakningen och Tullverket
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT BIFALLA MOTIONEN MED TILLÄGGET ATT MOTIONEN SKA GÄLLA
OBEFORDRADE MEDLEMMAR INOM KUSTBEVAKNINGEN OCH TULLVERKET
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Motion nr 11
Linda Magnusson, Avdelning Ostkusten
Motion angående inlösen av rörliga tillägg
För några år sedan tog TULL-KUST fram ett förslag på inlösen av alla rörliga tillägg. Detta
var ett mycket fördelaktigt förslag, åtminstone för alla som inte jobbade på 001-serien. Många
på linjen önskar ett nytt försök till att få igenom detta. Det skulle skapa trygghet, förenkla
administrationen för individer och samtidigt skulle en större del av lönen vara sjukpenningoch pensionsgrundande något som gynnar alla, även de som jobbar på 001-serien.
Därför yrkar jag på:
att kongressen ger TULL-KUST i uppdrag att jobba för att lösa in rörliga tillägg till förmån
för ett fast
Avdelning Ostkustens styrelse tillstyrker motionen 2019-06-19.
Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen anser att motionen är svår att genomföra i sin helhet då medlemmarnas
åsikt i frågan är oklar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att avslå motionen

KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT AVSLÅ MOTIONEN
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Motion nr 12
Linda Magnusson, Avdelning Ostkusten
Motion angående längre överlapp vid nyanställning
Många tjänster i Kustbevakningen saknar arbetsbeskrivning och innefattar mängder av
arbetsuppgifter. Vid nyanställning till en befintlig tjänst är behovet av överlämning ibland
stor. Möjligheten att gå bredvid den som innehar tjänsten medför en oerhörd arbetslättnad då
den nyanställde inte behöver klura ut hur allt fungerar på egen hand utan kan få en
överlämning. Tyvärr har det sällan funnits tid till en sådan överlämning. Ibland har personen
lämnat tjänsten långt innan den nytillsatte påbörjar sin tjänst.
Därför yrkar jag på:
att kongressen ger TULL-KUST i uppdrag att jobba för att skapa möjligheter till överlapp vid
nyanställning/-tillsättning till en befintlig tjänst t.ex. genom att förorda tidigarelagd
rekrytering
Avdelning Ostkustens styrelse tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen anser att motionen i första hand berör en verksamhetsfråga för
arbetsgivaren att tillse att överlämningarna blir så bra som möjligt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motionen

KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT BIFALLA MOTIONEN
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Motion nr 13
Linda Magnusson, Avdelning Ostkusten
Motion angående möjlighet till träning på arbetstid
En kustbevakningstjänsteman i operativ verksamhet är av stort behov av en god hälsa och bra
fysik. Flertalet av våra arbetsuppgifter är krävande och sliter på kroppen. Samtidigt kan
arbetet stundtals innebära mycket stillasittande. Vi får inte ens den dagliga promenaden till
arbetsplatsen då vi redan befinner oss på den.
Exempel på arbetsuppgifter som kräver god fysik och kan slita på kroppen är:
miljöräddningstjänst t.ex. hantering av länsor och annat miljöräddningsmateriel (en oljefylld
absorptionslänsa väger mycket), rökdykning, patrullering i mindre enhet, förtöjningsarbete,
självskydd, arbete i maskin och andra trånga utrymmen, upptagning av fiskenät som skall tas i
beslag etc. Kustbevakningstjänstemannen bär dessutom mycket tung utrustning i sitt bälte
såväl som tung skyddsväst och flytväst, något som sliter på nacke, rygg, knän och höfter.
En god fysik borde göra att tjänstemän i Kustbevakningens operativa verksamhet drabbas av
färre sjukskrivningar och kan arbeta operativt längre, något som blir ännu mer aktuellt om
pensionsåldern ska höjas.
Därför yrkar jag på:
att kongressen ska ge TULL-KUST i uppdrag att jobba för att kustbevakningstjänstemän ska
få möjlighet till att träna en eller ett par timmar på arbetstid varje patrull, gärna en timme per
dag i tjänst.
Avdelning Ostkustens styrelse tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen, med tillägget att motionen ska gälla alla medlemmar inom
Kustbevakningen
KLAS JOHANSSON, Förbundsstyrelsen föredrog förbundsstyrelsens yttrande och anförde att
detta finns inarbetat i handlingsprogrammet varför Förbundsstyrelsen föreslår att motionen
ska anses vara besvarad.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT ANSE MOTIONEN BESVARAD
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Motion nr 14
Linda Magnusson, Avdelning Ostkusten
Motion angående profilkläder
På grund av att vi alltid är i behov av att rekrytera nya medlemmar till fackförbundet för vår
överlevnad föreslår jag att det tas fram profilkläder, t.ex. T-shirts, fodral till block, med
TULL-KUSTs logga eller namn på till alla platsombud/förtroendevalda. Profilkläderna skulle
även kunna säljas till medlemmar.
Därför yrkar jag på:
att kongressen ger TULL-KUST i uppdrag att ta fram en profilkollektion
Avdelning Ostkusten styrelse tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen

JOHANNA WEMMINGER, Avdelning Västkusten, framförde att det i detta sammanhang
vore önskvärt att ta fram friskvårdskläder.
LINDA MAGNUSSON, Avdelning Ostkusten, förtydligade att avsikten med motionen just
varit att ta fram just träningskläder, mössor som med diskreta loggor skulle kunna användas i
tjänsten som medlemmar ska anse det värt att köpa vilket ger ett mervärde för förbundet.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT BIFALLA MOTIONEN
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Motion nr 15
Linda Magnusson, avdelning Ostkusten
Motion angående reträttjänster eller liknande för äldre
Vi förväntas jobba längre idag än för några år sedan. De sista som får gå vid 60 års ålder har
snart gått i pension och de som är kvar ska jobba till 65 eller kanske t.o.m. 67 års ålder. För
vissa fungerar detta ypperligt men det kan vara slitsamt att jobba t.ex. på en liten jakt i den
åldern. Har personen dessutom ingen tjänst förväntas personen åka ribb med ytterligare
påfrestningar som påföljd.
Därför yrkar jag på:
att kongressen ger TULL-KUST i uppdrag att undersöka och jobba för att Kustbevakningen
tar höjd för att fler personer än tidigare inte kommer klarar av att vara kvar i den operativa
verksamheten (speciellt på jaktstationerna) när de kommer upp i ålder
Avdelning Ostkustens styrelse tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsens yttrande:
TCO och TULL-KUST arbetar sedan länge med pensionsfrågan och motionen ska ses
som en dellösning för ett hållbart arbetsliv.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen med tillägget att det ska gälla medlemmar inom Kustbevakningen
och Tullverket.

ERLAND SOLANDER, Avdelning Norr, anförde att just ordet reträtt inte är det bästa i detta
sammanhang utan ger fel signaler och kan innebära att det blir svårare att nå framgång med
frågan. Han föreslog att det istället skulle kunna kallas kompetensöverföringstjänster.
ULF G PERSSON, Förbundsstyrelsen, menade att detta berörs i handlingsprogrammet och då
benämnt som tillvaratagande av medlemmarnas kompetens.
ANDERS MIKAELSSON, Avdelning Västkusten, gjorde kongressen uppmärksam på att det
även finns ett geografiskt problem då avstånden är stora mellan bostad och arbetsplats som
måste beaktas och tas hänsyn till i detta arbete. Han lyfte också att möjligheterna till att arbeta
på distans måste lyftas fram.

KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT BIFALLA MOTIONEN MED TILLÄGGET ATT DET SKA GÄLLA MEDLEMMAR
INOM KUSTBEVAKNINGEN OCH TULLVERKET
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Motion nr 16
Ändrad beteckning på tjänstemän
Syftet är att de som genomgått grundutbildning skall få ett erkännande och att utbildningen
betyder något för vilken benämning en tjänsteman har. I dagens läge betyder utbildningen
inget för vilken tjänstegrad du har. En direktrekryterad till någon tjänst får samma benämning
som en som genomgått grundutbildning.
Utbildningen skall således spegla vilken tjänstebeteckning den anställde får. Förslagsvis får
de som genomfört grundutbildningen titeln tullinspektör och de som inte genomfört
grundutbildning tulltjänsteman. Detta för att värdesätta inspektörstiteln och
grundutbildningen.
En ytterligare förändring som speglar antalet tjänsteår kan vara tullaspirant, tullassistent –
första två åren efter genomförd utbildning, därefter tullinspektör.
Avdelningens yttrande:
Avdelning Helsingborg tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsens yttrande:
TULL-KUST kan ha förståelse för motionärens synpunkt att genomgången tullutbildning
borde spegla sig i vilken benämning en tulltjänsteman har. Men TULL-KUST ser samtidigt
flera problem, ska samma regler gälla för BB och EH? Benämningen tullassistent finns inte
kvar i dagsläget och ska den återinföras? TULL-KUST anser att det finns många oklarheter.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
Att avslå motionen
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT AVSLÅ MOTIONEN
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Motion nr 17
Maria Wallin, Avdelning Helsingborg
Tidskompensation när storhelgsafton infaller på en söndag
Lämnar motion om att oavsett vilken dag julafton och nyår infaller på så ska man få
individuell tidskompensation. Detta får man inte om någon av dessa två storhelger infaller på
en söndag. Man ska få detta oavsett vilken dag.
Avdelningens yttrande:
Avdelning Helsingborg tillstyrker motionen
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen
JESPER BÄCKSTEDT, Avdelning Västkusten, yrkade att detta även ska gälla medlemmar i
Kustbevakningen.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
ATT BIFALLA MOTIONEN MED TILLÄGGET ATT DET SKA GÄLLA MEDLEMMAR
INOM KUSTBEVAKNINGEN OCH TULLVERKET
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18. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN M FL
Förslag nr 4
FÖRBUNDSSTYRELSEN ANGÅENDE ARVODEN M M UNDER KOMMANDE
KONGRESSPERIOD
ARVODEN
Månadsarvoden

Årsarvoden

Förbundsstyrelsen
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
2 st ledamöter, vardera

62.000
4.400
3.000
3.600

744.000 (242.400)
52.800
36.000
86.400

Tull- Kustråd
Ordförande i Tullrådet
Ordförande i Kustrådet

6.100
5.100

73.200
61.200

Övriga
Studieansvarig

2.200

26.400

Redaktör - På Gränsen

4.400

52.800

Revisor
Revisor

7.200
7.200

Sammanträdesarvode utgår vid förbundsstyrelsens och förbundsrådets sammanträden samt till
representanter i arbetsgrupper tillsatta av förbundsstyrelsen med 200:-/sammanträde.
Mötesarvode till valda representanter i tull- och kustrådet utgår med 500:-. Till ordförande
och sekreterare i tull- respektive kustråd utgår sammanträdesarvode. Endast ett arvode
utbetalas vid varje sammanhängande sammankomst. För att arvode ska utgå krävs närvaro vid
huvuddelen av sammanträdet.
•
•
•
•

Månadsarvodet för ordföranden ska vara månadsarvodet, inklusive lön från
arbetsgivare 62.000 kr.
Exempel:
Månadsarvode
62.000
Lön från tullverket/kustbevakningen
- 41.800

Arvode från TULL-KUST

- 20.200*

* Låses i januari månad året efter kongressen

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla förbundsstyrelsens förslag
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LENA LARSSON, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till arvoden för
förbundsstyrelsen m fl. Frågan har beretts i ekonomiarbetsgruppen som har bestått av henne
själv som ordförande, Sam Lilja, avd Helsingborg, Klas Johansson, förbundsstyrelsen, Johan
Lindgren och Sara Einarsson från kansliet. De arvoden som föreslås är en uppräkning med ca
9 procent från de arvoden som fastställdes på förra kongressen.
Sammanträdesarvodet, 200 kr per sammanträde, oförändrat. Mötesarvodet i Tull- och
Kustråd, 500 kr. Beträffande arvodet för förbundsordförande förklarade Lena att
arbetsgivaren Tullverket betalar full lön inklusive alla sociala avgifter och sedan debiteras
TULL-KUST för 50%. Kvarstår gör att se över tjänstepensionen för den del som TULLKUSTs arvode utgör. Lena förklarade att detta arbete fortgår och avstämningar görs med
andra förbund som har samma situation.
KONGRESSEN BESLUTADE
ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4
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19. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER

Förslag nr 2
2.1

FÖRBUNDSSTYRELSEN ANGÅENDE ÄNDRING AV
MEDLEMSAVGIFTERNA SAMT INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT

Medlemsavgifterna föreslås liksom tidigare att värdesäkras genom knytning till basbeloppet.
Följande medlemsavgifter baserade på basbeloppet 47 300 kr föreslås gälla under tiden 202001-31—12-31. I tabellen nedan visas även beräknad årsinkomst till förbundet.

Avgiftsklass

Mån.avg

Årsavgift

Till förbundet

AK 0

arb.lösa, stud

100:- (5)

1 200:-

6 000:-

AK 1
AK 1

-28 999
1:a året

220:- (200) 2 640:110:- (50) 1 320:-

528 000:66 000:-

AK 2
AK 2

29 000 1:a året

312:- (1500) 3 744:160:- (45) 1 920:-

5 616 000:86 400:-

Summa intäkter
AK 1
AK 2

6 302 400:-

0,465 % av BB (47 300)
0,676 % av BB (47 300)

Beräkningsgrund 1800 medlemmar
Passiv medlem annan än pensionär betalar enligt AK 0.

LENA LARSSON, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag angående ändring
av medlemsavgifterna samt inkomst- och utgiftsstat. Även denna fråga har behandlats av
ekonomiarbetsgruppen och förbundsstyrelsen. Medlemsavgifterna är baserade på en
procentavgift av basbeloppet, 47 300 kr för nästa år.
ERLAND SOLANDER, Avdelning Norr, ställde en fråga angående de pensionärer som
betalar 60 kr.
LENA LARSSON förklarade att de inte är en medlemsavgift utan en prenumerationsavgift
för tidningen.
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2.2.

FÖRSLAG TILL INRIKTNING OCH RAMAR FÖR INKOMST- OCH
UTGIFTSSTAT FÖR TIDEN TILL NÄSTA KONGRESS

INRIKTNING
TULL-KUST skall under den kommande kongressperioden inrikta verksamheten på att stödja
och utveckla medlemmarnas löne- och anställningsvillkor. Härutöver skall inriktningen vara
att få till stånd en ökad delaktighet i utvecklingen av det fackliga arbetet och yrkesrollerna.
Kapitalförvaltningen skall bedrivas på effektivast möjliga sätt.
Förbundet skall också stödja semesterhemsverksamheten och bidra till dess utveckling och
konsolidering.

RAMAR
RÖRELSEINTÄKTER
FINANSIELLA INTÄKTER
TIDNINGEN
FASTIGHETEN, HYROR

6 300 000
150 000
50 000
1 700 000

SUMMA INTÄKTER

8 200 000

PERSONALKOSTNADER
RÖRELSEKOSTNADER
TIDNINGEN
FASTIGHETEN
SKATTER
AVSKRIVNINGAR

4 990 000
2 000 000
190 000
370 000
500 000
150 000

SUMMA KOSTNADER

8 200 000

LENA LARSSON, Förbundsstyrelsen redogjorde för förslaget där personalkostnaderna är
ökade för att ta höjd tas för att förstärka kansliet.

2.3.

RIKTLINJER FÖR TULL-KUSTs FINANSIELLA PLACERINGAR

Förbundsstyrelsen ansvarar för TULL-KUSTs placeringar.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att placeringarna sköts på ett för förbundet ideologiskt riktigt
sätt.
Andelen aktier får aldrig överstiga 50 % av de finansiella anläggningstillgångarnas
anskaffningsvärde.
Höga krav rörande etik och moral skall alltid beaktas då beslut om placeringar sker.
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’
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ändring av medlemsavgifterna, inriktning och
ramar för inkomst- och utgiftsstat samt riktlinjer för finansiella placeringar.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
TILL ÄNDRING AV MEDLEMSAVGIFTERNA, INRIKTNING OCH RAMAR FÖR
INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT SAMT RIKTLINJER FÖR FINANSIELLA
PLACERINGAR
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21. FASTSTÄLLANDE AV REPRESENTATION I FÖRBUNDSRÅD, TULLRÅD
OCH KUSTRÅD
Förslag nr 6
Tullrådet – Förbundsstyrelsen föreslår att representation i Tullrådet fördelas enligt följande:
Östra (avd Arlanda och Stockholm) fem ledamöter, Västra (avd Väst) fyra ledamöter, Södra
(avd Malmö och Helsingborg) fem ledamöter, Norra (avd Sundsvall,) en ledamot samt avd
Tulldata en ledamot. Vid mer än en avdelning inom respektive område bildas
samverkansorgan som utser ledamöterna/ledamoten i Tullrådet. Härtill kommer två från
förbundsstyrelsen. De utses till ordförande respektive sekreterare för rådet. Totalt 18
röstberättigade. Vid lika röstetal avgör lotten.
Kustrådet – Förbundsstyrelsen föreslår att representation i Kustrådet fördelas enligt följande:
Två ledamöter för Kustområde Sydväst samt Huvudkontor, två ledamöter för Kustområde
Nordost samt en ledamot för Kustbevakningsflyget. Härtill kommer två från
förbundsstyrelsen. De utses till ordförande respektive sekreterare för rådet. Totalt 7
röstberättigade. Vid lika röstetal avgör lotten.
Ytterligare förtroendevalda kan adjungeras till råden efter beslut av förbundsordförande.
Förbundsrådet består av Förbundsstyrelsen, Tullrådet och Kustrådet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla förslaget
LENA LARSSON, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag angående
fastställande av representation i förbundsråd, tullråd och kustråd.
ERLAND SOLANDER, Avdelning Norr, påpekade att Avdelning Sundsvall bytt namn till
Avdelning Norr.
ÖRJAN SANDBLOM, Avdelning Gotland, menade att den föreslagna representationen är
förlegad då det sedan denna representation första gången skett förändring i Kustbevakningens
organisation och det fanns flera avdelningar i de då fyra kustbevakningsregionerna, två per
region. Örjan yrkade att att även avdelning Gotland får en representant i kustrådet vilket
skulle innebära 8 röstberättigade.
KLAS JOHANSSON, Förbundsstyrelsen, meddelade att Förbundsstyrelsen mot bakgrund av
att Kustbevakningsflyget är representerade i kustrådet ställer sig bakom Örjan Sandbloms
yrkande om ytterligare en ledamot från Avdelning Gotland.
JOHAN LINDGREN, Förbundsordförande, svarade på fråga om förslaget inte har någon
ekonomisk påverkan.
JESPER BÄCKSTEDT, Avdelning Västkusten, yrkade på att kongressen ajournerade sig för
att kustrådet skulle kunna diskutera förslaget.
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PETTER ALMSTRÖM, Avdelning Ostkusten, menade att Gotlandsavdelningen liksom
kustbevakningsflyget borde vara representerade i kustrådet och ställde sig bakom Örjan
Sandbloms yrkande.
ANETTE SANDSTRÖM, kongressordförande biföll Jesper Bäckstedts yrkande om att
ajournera förhandlingarna i 5 minuter.
Efter ajournering meddelade Anette Sandström, kongressordförande att det förelåg två förslag
dels Örjan Sandbloms yrkande dels Förbundsstyrelsens förslag med tillägget att kustrådet vid
nästa ordinarie möte tar upp frågan och röstar om en eventuell förändrad representation
innebärande en ledamot mer.
ÖRJAN SANDBLOM, Avdelning Gotland, tog tillbaka sitt yrkande.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT BIFALLA FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
BETRÄFFANDE SAMMANSÄTTNINGEN AV FÖRBUNDSRÅDET, TULLRÅDET OCH
KUSTRÅDET MED TILLÄGGET AVSEENDE KUSTRÅDET ATT KONGRESSEN
DELEGERAR TILL KUSTRÅDET ATT VID NÄSTA ORDINARIE MÖTE TA UPP
FRÅGAN OCH RÖSTA OM EN EVENTUELLT FÖRÄNDRAD REPRESENTATION
INNEBÄRANDE EN LEDAMOT MER OCH ATT FÖRBUNDSRÅDET FÅR I UPPDRAG
ATT FASTSTÄLLA REPRESENTATIONEN I KUSTRÅDET.
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VAL
Kathrine Månsson, valberedningens vice ordförande, föredrog valberedningens förslag.
22. VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Valberedningens förslag var Johan Lindgren.
KONGRESSEN BESLUTADE ENHÄLLIGT ATT VÄLJA JOHAN LINDGREN TILL
FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
23. VAL AV FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE
Valberedningens förslag var Klas Johansson.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE VÄLJA KLAS
JOHANSSON
24. VAL AV ANDRE VICE ORDFÖRANDE
Valberedningens förslag var Ulf G. Persson.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL ANDRE VICE ORDFÖRANDE VÄLJA ULF G.
PERSSON
25. VAL AV ÖVRIGA ORDINARIE LEDAMÖTER I STYRELSEN
Valberedningens förslag till ledamot för Tullverket var Lena Larsson och till ledamot för
Kustbevakningen föreslogs Örjan Sandblom.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL LEDAMOT FÖR TULLVERKET VÄLJA LENA
LARSSON.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL LEDAMOT FÖR KUSTBEVAKNINGEN
VÄLJA ÖRJAN SANDBLOM.
26. VAL AV STUDIEANSVARIG
Valberedningens förslag var Elisabeth Eriksson.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL STUDIEANSVARIG VÄLJA ELISABETH
ERIKSSON
27. VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
Valberedningens förslag revisorer var Britten Källberg och Anna Kostovski Johansson till
revisorssuppleanter föreslogs Lena Andersson och Anders Mikaelsson.
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL REVISORER VÄLJA OCH BRITTEN
KÄLLBERG OCH ANNA KOSTOVSKI JOHANSSON.
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TILL REVISORSSUPPELANTER VALDES LENA ANDERSSON OCH ANDERS
MIKAELSSON
28. VAL AV FEM LEDAMÖTER OCH FEM SUPPLEANTER TILL
VALBEREDNING

KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL ORDINARIE LEDAMÖTER I
VALBEREDNINGEN VÄLJA
MARIA ÅGREN, avd Norrland - Kustbevakningen
KATHRINE MÅNSSON, avd Väst - Tullverket
LINDA MAGNUSSON, avd Ostkusten - Kustbevakningen
NICKLAS LARSSON, avd. Helsingborg - Tullverket
MAGNUS LINDÉN, avd Stockholm - Tullverket
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL SUPPLEANTER I VALBEREDNINGEN
VÄLJA
JAN B. OLSSON, avd Stockholm - Tullverket
DAN NILSSON, avd Malmö, Tullverket
CHRISTIAN CARLSSON, avd Västkusten - Kustbevakningen
SARA BERG, avd Ostkusten - Kustbevakningen
BIRGITTA SEVERINSSON, avd Malmö – Tullverket
29. VAL AV ORDFÖRANDE I VALBEREDNING
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN
VÄLJA MARIA ÅGREN.
30. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I VALBEREDNING
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL VICE ORDFÖRANDE VÄLJA KATHRINE
MÅNSSON
31. VAL AV TVÅ LEDAMÖTER I REDAKTIONSKOMMITTÉN
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILL REDAKTIONSKOMMITTEN VÄLJA JAN B.
OLSSON OCH LINDA MAGNUSSON.
32. BESLUT OM TILLTRÄDESDAG FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN
KONGRESSEN BESLUTADE ATT TILLTRÄDESDAG FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN
SKA VARA DEN 1 NOVEMBER 2019
33. KONGRESSENS AVSLUTNING
Karl Gunnheden, F.d förbundsordförande tackade å alla gästers räkning för en väl genomförd
kongress.
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FÖRBUDNSORDFÖRANDE Johan Lindgren tackade alla ombud för en väl genomförd
kongress och konstaterade att förbundet står sig starkt och med alla de kloka beslut som
fattats under kongressdagarna menade han att framtiden ser sig ljus för förbundets fortsatta
verksamhet. Många utmaningar väntar dock även under nästa kongressperiod där ett fortsatt
påverkansarbete och medlemsrekrytering kommer att stå högt på dagordningen.
AVTACKNING AV FÖRTROENDEVALDA M FL
Johan Lindgren tackade de ledamöter och förtroendevalda som valt att avgå från sina uppdrag
i samband med denna kongress med några väl valda ord och en gåva.
KONGRESSENS AVSLUTNING
Kongressordförandena tackade för visat förtroende att leda kongressen och avlutade TULLKUSTS kongress.
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