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REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 12

Om tullens befogenheter
Motion nr 14

Trosabygdens LRF

Motionens innehåll
Motionen behandlar frågan om tullens befogenheter som man idag anser vara
begränsade. Motionären vill se utökade möjligheter för att polis och tullverk
ska kunna samköra register över stöldgods och kriminella samt att straffen för
stöld och smuggling ska bli mer kännbara.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning. Stölder av maskiner,
verkstadsutrustning, bränsle, GPS-mottagare m.m. är ett prioriterat område för
LRF och då främst genom LRF entreprenad. Stölderna kostar mycket pengar
för medlemmarna och orsakar stillestånd i arbetet, merarbete och sämre
trygghet.
Ett branschråd genomfördes i december med LRF entreprenad med medverkan
av polisen. Polisen hoppades att samverkan med tullen skulle kunna bli bättre
nu när tullen fått större befogenheter. Men tyvärr har tullen inte fått mer
resurser. Tullen får bara genomsöka fordon om det finns misstanke om brott
eller råkar upptäcka stöldgods vid annan kontroll. Polisen och LRF delar
motionärens önskan om högre straff vilket skulle innebära att polisen kan
prioritera brottet högre och kan använda tuffare metoder, typ avlyssning.
I december skrev LRFs vd Anna-Karin Hatt tillsammans med företrädare för
13 andra branschorganisationer en debattartikel på ämnet i Dagens Industri. Så
frågan är glödhet bland byggbolag, försäkringsbolag och många andra
branscher. Sen är det frustrerande att det går så sakta med dom förändringar
som måste till.
Att skanna fordon vid tullen skulle vara väldigt dyrt då sådan utrustning kostar
väldigt mycket. Det finns tre mobila nu som kostat 50 miljoner kr. Tullen
borde också få mera personalresurser och kunna få möjlighet att genomföra
stickprovskontroller.
Sen uppmanar polisen alla som blir utsatta för brott att verkligen anmäla det till
polisen. Även om anmälningarna avskrivs så kommer det med i statistiken och
hjälper dem att bygga pussel om de griper någon. Att stöldmärka sina saker är
också en bra åtgärd för att kunna spåra stöldgods. Slutligen vill regionstyrelsen
än en gång upprepa betydelsen av att medlemmar som utsätts, behöver bli
bättre på att anmäla brott.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

motionen därmed anses vara besvarad.

