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Föreskrifter 

om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TFS 2001:13) om tjänstepistol; 
 

beslutade den 11 december 2014. 

 

Tullverket föreskriver
1
 med stöd av 14 § förordningen (2007:782) med 

instruktion för Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna 

råd (TFS 2001:13) om tjänstepistol
2
 

dels att 3 och  9 a–13 §§ samt de allmänna råden till 9 b § ska upphöra 

att gälla, 

dels att rubrikerna närmast före 9 a, 10, 12 och 13 §§ ska utgå, 

dels att författningens rubrik, 1–2 a och 4–9 §§ samt rubriken närmast 

före 1, 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 6 § ska sättast närmast före 6 a §, 

dels att de allmänna råden till 6 a § ska placeras närmast efter 2 a §, 

dels att det närmast före 1 a § ska införas en ny rubrik av följande 

lydelse, 

dels att det införs ett nytt allmänt råd till 2 § av följande lydelse.  

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den 

dag då denna författning träder i kraft. 

 

Föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om Tullverkets hante-

ring av tjänstepistoler och ammunition 

 

Omfattning 

 

1 §
3
  Den här författningen behandlar Tullverkets hantering av tjänstepi-

stoler och ammunition. 

Närmare bestämmelser om tilldelning, förvaring, transport, vapenvård, 

återkallelse, återlämnande och förstöring beslutas i särskild ordning. 

Bestämmelserna i 2, 2 a och 6 §§ omfattar även ammunition om inte 

annat är föreskrivet. (TFS 2014:19). 

 

Andra författningar som är tillämpliga för Tullverket 

 

 
1
 Dnr STY 2013-474. 

2
 Författningen omtryckt TFS 2006:5.  

3
 Senaste lydelse TFS 2010:3. 

TFS 2014:19 

 
Utkom från trycket  
den 23 december 2014 

Omtryck 
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1 a §
4
  Följande författningar är tillämpliga för Tullverkets hantering av 

tjänstepistoler och ammunition. 

– Förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. 

– Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2005:9) om 

Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av 

skjutvapen och ammunition. (TFS 2014:19). 

 

Innehav och bärande av en tjänstepistol 

 

2 §
5
  En tjänsteman får under tjänstgöringen endast inneha skjutvapen i 

form av tilldelade tjänstepistoler, om inte annat är föreskrivet.  

En tjänsteman som har tilldelats en tjänstepistol får bära den efter ett 

beslut av en befattningshavare som särskilt utsetts för uppgiften. I 6 § 

finns bestämmelser som medger undantag härifrån. 

Ett beslut om rätt att bära en tjänstepistol får endast fattas när det gäller 

sådan brottslighet som Tullverket ska bekämpa. Beslutet ska föregås av en 

hotbildsbedömning och en lämplighetsprövning av den tjänsteman som 

beslutet rör. Ett beslut får endast fattas för projekt och ärenden som 

omfattar målinriktad spaning, informatörshantering eller tvångsin-

gripanden inom Tullverkets tullkriminalverksamhet. 

Ett beslut om rätt att bära en tjänstepistol ska vara skriftligt och 

arkivexemplaret av beslutet ska överlämnas till en vapenredogörare vid 

det kompetenscenter tjänstemannen tillhör.  

I beslutet ska anges under vilken tid det ska vara gällande.  

(TFS 2014:19). 

 

Allmänna råd 
Det beslut som anges i sista stycket kan gälla under den tid ett angivet projekt eller 

ärende pågår. Giltighetstiden kan även anges i form av datum. (TFS 2014:19). 

 

2 a §
6
  Det är inte tillåtet för en gravid tjänsteman att inneha och bära en 

tjänstepistol. En gravid tjänsteman ska överlämna sin tjänstepistol till 

berörd vapenredogörare för förvaring under graviditeten. (TFS 2014:19). 

 

Allmänna råd 
Den gravida tulltjänstemannen ansvarar för att anmäla sin graviditet till närmaste 

överordnad. Tullverket har ansvar för att informera den gravida tulltjänstemannen 

om de risker som finns i samband med tjänstgöringen. (TFS 2012:12). 

 

3 §  har upphävts genom (TFS 2014:19). 

 

 

 

 
4
 Senaste lydelse TFS 2010:3. 

5
 Senaste lydelse TFS 2010:3. 

6
 Senaste lydelse TFS 2012:12. 
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Hur ska vapnet bäras? 

 

4 §
7
   En tjänstepistol får endast bäras av en tjänsteman i civila kläder. 

 En tjänstepistol ska bäras i ett hölster eller i en annan bäranordning 

som Tullverket tillhandahåller. 

När en tjänstepistol bärs vid spaning och tvångsingripanden får den inte 

vara laddad, vilket innebär att det inte får finnas någon patron i 

patronläget. Ett magasin med patroner får vara infört i tjänstepistolen och 

ytterligare ett magasin med patroner får medföras. (TFS 2014:19). 

 

5 §
8
  Vid höjd beredskap får en tjänstepistol vara laddad och bäras i han-

den. Vid förflyttning med tjänstepistolen i handen ska särskild försiktighet 

iakttas. (TFS 2014:19). 

 

Rätt att bära en tjänstepistol vid utbildning i skjutvapen, övnings-

skjutning och skjutprov 

 

6 §
9
  Vid utbildning i skjutvapen och vid skjutprov som syftar till att kva-

lificera en tjänsteman för tilldelning av en tjänstepistol, och  som beslutats 

av en ansvarig som Tullverket har utsett, krävs inget beslut om tilldelning 

och bärande av tjänstepistol. Vid  skjutövningar och övriga skjutprov som 

beslutats av ansvarig befattningshavare som Tullverket har utsett krävs 

inte något beslut om rätt att bära en tjänstepistol.  

Användningen ska ske under betryggande former.  

Under utbildning i användning av skjutvapen får en tjänsteman 

använda tjänstepistolen enligt de instruktioner som den ansvarige 

skjutinstruktören lämnar. Instruktören ska se till att användningen sker 

under betryggande former.  

En tjänsteman som blivit tilldelad en tjänstepistol kan genom ett beslut 

ges rätt att använda den vid tävling. Ett sådant beslut får fattas av en 

befattningshavare enligt 2 § andra stycket. Beslutet ska vara skriftligt och 

arkivexemplaret av beslutet ska överlämnas till berörd vapenredogörare. 

(TFS 2014:19). 

 

Allmänna råd 
En tulltjänsteman som innehar tjänstepistol bör övningsskjuta minst en gång 

varannan månad. 

 

Användning 

 

6 a §
10

  Det finns särskilda bestämmelser om Tullverkets tjänstemäns 

användande av vapen vid medverkan i beredskapstillstånd och krig. 

 
7
 Senaste lydelse TFS 2010:3. 

8
 Senaste lydelse TFS 2010:3. 

9
 Senaste lydelse TFS 2012:12. 

10
 Senaste lydelse TFS 2012:12. 
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(TFS 2014:19). 

 

7 §
11

  När en tjänstepistol bärs med stöd av 2 § tredje stycket får den end-

ast användas i nödvärnssituationer enligt 24 kap. brottsbalken för att för-

hindra svårare våld mot tjänstemannen själv eller mot annan, eller för att 

undanröja ett hot som innebär trängande fara för sådant våld.  

Tjänstepistolen får inte användas som ett medel att genomföra en 

tjänsteåtgärd eller för att hindra en gripen person från att fly.  

Innan en tjänsteman använder en tjänstepistol ska tjänstemannen, om 

det inte framstår som olämpligt eller verkningslöst, klart ge till känna att 

han eller hon är en tjänsteman vid Tullverket och har för avsikt att skjuta. 

Om möjligt, ska varningsskott som riktas så att skada inte uppstår 

avlossas. Innan ett skott avlossas måste beaktas vilka risker detta kan 

medföra för omgivningen. (TFS 2014:19). 

 

Allmänna råd 
Vid användningen av ett skjutvapen med stöd av 7 § bör tulltjänstemannen noga 

beakta att inte använda våld som är uppenbart oförsvarligt. Vapnet får inte avlos-

sas om det är en tillräcklig åtgärd att använda vapnet som hot. Varningsskott 

används i stället för verkningseld, om det är en tillräcklig åtgärd. (TFS 2010:3). 

 

8 §
12

  När en tjänsteman har  

1. dragit sin tjänstepistol för att avvärja en hotfull situation, 

2. dragit sin tjänstepistol vid höjd beredskap enligt 5 §, eller 

3. avlossat skott för annat ändamål än utbildning, övningsskjutning 

eller skjutprov ska tjänstemannen snarast lämna en skriftlig rapport om 

händelsen till det kompetenscenter han eller hon tillhör. En sådan rapport 

ska också lämnas till chefen för avdelningen Brottsbekämpning.  

Kompetenscentret ska skriva ett yttrande över rapporter om händelser 

som avses i första stycket 1 och 3. Yttrandet ska innehålla en bedömning 

av hur åtgärden stämmer överens med denna författning. Yttrandet ska 

tillsammans med rapporten snarast sändas till ledningen för avdelningen 

Brottsbekämpning. 

Har personskada uppkommit till följd av användning av en tjänstepistol 

vid utbildning, övningsskjutning eller skjutprov ska skjutinstruktören 

lämna en skriftlig rapport till det kompetenscenter den skadade 

tjänstemannen tillhör.  

Har en personskada uppkommit till följd av användning av en 

tjänstepistol ska vapnet så snart som möjligt lämnas till berörd vapenredo-

görare eller till närmaste överordnad i avvaktan på en utredning. En 

överordnad som fått ta hand om en tjänstepistol ska snarast lämna 

tjänstepistolen till en vapenredogörare. (TFS 2014:19). 

 

 
11

 Senaste lydelse TFS 2010:3. 
12

 Senaste lydelse TFS 2010:3. 
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9 §
13

  Om en tjänsteman varit inblandad i en skottlossning ska det  kompe-

tenscenter han eller hon tillhör se till att tjänstemannen får det stöd som 

behövs för att bearbeta händelsen. Detta innefattar dock inte juridiskt stöd 

för den händelse tjänstemannen åtalas för brott. (TFS 2014:19). 

 

9 a §
14

  har upphävts genom (TFS 2014:19). 

 

9 b §
15

  har upphävts genom (TFS 2014:19). 

 

10 §
16

  har upphävts genom (TFS 2014:19). 

 

11 §
17

  har upphävts genom (TFS 2014:19). 

 

12 §
18

  har upphävts genom (TFS 2014:19). 

 

13 §
19

  har upphävts genom (TFS 2014:19).  

 

 

 

TFS 2001:13 

Denna författning träder i kraft den 1 september 2001 då Generaltullsty-

relsen föreskrifter och allmänna råd (TFS 1995:43) om utrustning med 

och bruk av skjutvapen inom Tullverket upphör att gälla. 

 

TFS 2001:19 

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2001. 

 

TFS 2004:26 

Denna författning träder i kraft den 12 juli 2004, men ska när så är möjligt 

tillämpas från och med den 1 juli 2004. 

 

TFS 2006:5 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006. 

 

TFS 2006:18 

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2006.  

 

TFS 2007:25 

Denna författning träder  kraft den 1 februari 2008. 

 
13

 Senaste lydelse TFS 2010:3. 
14

 Senaste lydelse TFS 2010:3. 
15

 Senaste lydelse TFS 2010:3. 
16

 Senaste lydelse TFS 2006:5. 
17

 Senaste lydelse TFS 2010:3. 
18

 Senaste lydelse TFS 2007:25. 
19

 Senaste lydelse TFS 2012:12. 
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TFS 2010:3 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2010. 

 

TFS 2012:12 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2012. 

 

TFS 2014:19 

Denna författning träder i kraft den 15 januari 2015. 

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON 

 

Marlene Jax 

(Avdelningen Brottsbekämpning)  
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Bilaga
20

 

 

Skjutprov  

Skjutprov med tjänstepistol ska genomföras på följande sätt. 

 

Skjutavstånd: 7 meter 

Skjutställning: Stående 

Måltavla: Måltavlan ska ha måtten 40 cm x 75 cm och ha en cent-

rumring med en diameter om 25 cm enligt nedanstående 

diagram. Måltavlan får inte ha någon annan markering 

än centrumringen. 

Tidtagning: Företrädesvis elektronisk med akustiskt stopp  

 Tid räknas från kommando ”eld” till avfyrning 

Genomförande: 2 serier om vardera 5 skott enligt följande: 

  

 Serie A 

 Vapnet bärs i hölster, ordnat för bärande i tjänst enligt 

4 § första stycket. 

 På kommando ”eld” 

 – drag av vapnet 

 – 1 skott 

 Max tid 3 sekunder 

 Utförs 5 gånger 

  

 Serie B 

 Vapnet bärs i färdigställning med höjd beredskap enligt 

5 §. 

 På kommando ”eld” 

 – anläggning 

 – 1 skott 

 Max tid 2 sekunder 

 Utförs 5 gånger 

  

Fordringar: För godkänt resultat krävs i vardera serien minst 4 träff 

inom måltavlans centrumring och 1 träff i måltavlan i 

övrigt. 

 
 

 
20

 Senaste lydelse TFS 2010:3. 
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Måltavla vid skjutprov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TFS 2014:19). 
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75 cm 

 

25 cm 

 


