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Beslut
om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för
Tullverket
Generaltulldirektören beslutar med stöd av 4 § myndighetsförordningen
(2007:515) i fråga om arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket
dels att 1 kap. 6 och 9 §§, 3 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nytt kapitel med paragrafer, 9 kap. 1-8 §§, samt
närmast före 9 kap. 1 § ny rubrik, av följande lydelse.

1 kap.
6 §1 Ett styrdokument
– ställer krav på handlande och förhållningssätt
– är beslutat och gäller hela eller delar av Tullverket
– har viss beständighet, det vill säga gäller under viss tid eller tills vidare
– klassificeras enligt någon av de dokumenttyper som anges i andra
stycket.
Tullverkets styrdokument indelas i kategorierna strategiska dokument,
planer och regeldokument enligt uppräkningen nedan. Uppräkningen är inte i
hierarkisk ordning.
– Strategiska dokument
− Policyer
− Strategier
– Planer
− Verksamhetsplan
− Handlingsplaner
− Lagstadgade planer
− Krigsorganisationsplaner
− Övriga planer
– Regeldokument
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–

TFS
− Föreskrifter
− Allmänna råd
− Tillkännagivanden
− Arbetsordning
− Delegeringar
− Interna regler
− Rättsliga ställningstaganden
− Handböcker
− Rutiner.
Ytterligare förutsättningar för Tullverkets styrdokument ska regleras i
interna regler.

9 §2 Policyer, strategier, verksamhetsplan, lagstadgade planer,
krigsorganisationsplaner, Tullverkets föreskrifter, rättsliga ställningstaganden,
arbetsordningen och handlingsplaner för hel avdelning beslutas av
generaltulldirektören. Beslutanderätten får delegeras, med undantag för
verksamhetsplan, föreskrifter och arbetsordning.
Andra handlingsplaner än de som anges i första stycket beslutas av den chef
som enligt 3 kap. har ansvar för den verksamhet handlingsplanen berör.
Övriga planer beslutas av den chef som enligt 3 kap. har ansvar för den
verksamhet planen berör.
Allmänna råd och tillkännagivanden får beslutas av avdelnings- och
stabscheferna. Beslutsrätten får delegeras enligt 3 kap. 3 § andra–fjärde
styckena.
Delegeringar beslutas enligt 3 kap. 3 § andra–fjärde styckena.
Interna regler beslutas av generaltulldirektören, avdelningschefer,
stabschefer och processägare för kärnprocess inom respektive
befattningshavares ansvarsområde.
En rutin beslutas av chefen för den organisatoriska enhet som enligt 3 kap.
ansvarar för den verksamhet som rutinen avser.
Arkivhandboken beslutas av chefen för rättsavdelningen. Ekonomihandboken och miljöhandboken beslutas av chefen för administrationsavdelningen.
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Tullverkets ledning
Generaltulldirektören
6 §3 Generaltulldirektören beslutar bland annat om:
1. ärenden som avses i 4 § myndighetsförordningen, innefattande
arbetsordning, verksamhetsplan och andra ärenden som har principiell
karaktär eller större betydelse eller som avser föreskrifter, om ärendena
inte ska avgöras av personalansvarsnämnden
2. Tullverkets årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag
3. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den
redovisning som Tullverket ska lämna till regeringen enligt 28 §
myndighetsförordningen
4. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med
anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer
enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228)
5. skrivelse till regeringen, Regeringskansliet, Riksdagens utskott,
Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern om inte
annat framgår av denna arbetsordning eller särskilt beslut
6. förordnande av Tullverkets personuppgiftsombud
7. förordnande av tjänsteman avseende postöppning enligt 6 kap. 11 §
tullagen, 9 § inregränslagen eller 3 kap. 2 § punktskattekontrollagen
8. prövning av beslut om postspärr enligt 6 kap. 13 § andra stycket
tullagen eller 11 § andra stycket inregränslagen
9. prövning av beslut om så kallad särskild kontroll enligt 28 §
smugglingslagen
10. deltagande i räddningsinsatser enligt internationella överenskommelser
samt om deltagande i nationella räddningsinsatser som allvarligt
kommer att hindra den vanliga verksamheten
11. förordnande av förundersökningsledare enligt 19 § smugglingslagen
12. förordnande av tullåklagare enligt 32 § smugglingslagen
13. förordnande av särskild befattningshavare enligt 3 § TKBR
14. Tullverkets krishanteringsarbete
15. behörighet till Tullverkets datasystem för överdirektören, avdelningsoch stabscheferna
16. extern representation
17. varsel och underrättelse om tilltänkt avsked eller uppsägning enligt 30 §
lagen (1982:80) om anställningsskydd
18. anmälan till Statens ansvarsnämnd
19. vilka ärenden som ska tas upp till prövning i personalansvarsnämnden.
En anmälan som görs av Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern
ska dock prövas av personalansvarsnämnden direkt
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20. styrmodellen för förändringsarbetet.
Generaltulldirektören får, med undantag av beslut enligt första stycket
1–2, 4 och 7–9, delegera beslutanderätten till annan tjänsteman. Delegation
ska dokumenteras i denna arbetsordning eller genom särskilt beslut.
Generaltulldirektören beslutar även om krigsdelegationsordning.

9 kap. Organisation vid allvarlig kris, höjd
beredskap och krig
1 § Vid Tullverket ska det finnas en krigsorganisation som aktiveras i enlighet
med vad som följer av detta kapitel. Krigsorganisationen är indelad i en
nationell organisation och fyra geografiska organisationer. Den geografiska
krigsorganisationen omfattar all den verksamhet som Tullverket bedriver inom
respektive Kompetenscenter Gränsskydds geografiska ansvarsområde.
Krigsorganisationen styrs genom krigsorganisationsplaner.
Krigsorganisationsplanerna består av en nationell krigsorganisationsplan och
fyra geografiska krigsorganisationsplaner. En geografisk
krigsorganisationsplan omfattar all verksamhet som Tullverket bedriver inom
respektive Kompetenscenter Gränsskydds geografiska ansvarsområde.

2 § Krigsorganisationen är indelad i tre nivåer; grundläggande (nivå 1), utökad
(nivå 2) och fullständig (nivå 3). Närmare beskrivning av omfattningen av
nivåerna finns i krigsorganisationsplanerna.

3 § Tullverket ska övergå till grundläggande krigsorganisation (nivå 1) vid
följande tillfällen:
1. beslut från generaltulldirektören eller den som tjänstgör som
myndighetschef,
2. beslut från en tulltjänsteman som har en särskild delegation från
generaltulldirektören,
3. vid en allvarlig fredstida kris eller störning i samhällets funktioner efter
beslut från Tullverkets tjänsteman i beredskap (TiB), om beslut enligt
punkt 1 eller 2 inte kan avvaktas eller om det är svårt att upprätthålla
förbindelsen med ledningen.
Om beslut enligt första stycket inte kan avvaktas eller om det är svårt
att upprätthålla förbindelsen med ledningen får vakthavande befäl (VB)
inom Kompetenscenter Gränsskydd, vid en allvarlig fredstida kris eller
störning i samhällets funktioner, utöver vad som följer av första stycket,
fatta beslut om att Tullverkets verksamheter inom det geografiska
ansvarsområdet ska övergå till grundläggande krigsorganisation (nivå 1).
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4 § Tullverket ska övergå till utökad krigsorganisation (nivå 2) vid följande
tillfällen:
1. regeringsbeslut om aktivering av lagen (1979:1088) om samordnad
gränsövervakning i krig m.m.,
2. regeringsbeslut om aktivering av krigshandelslagen (1964:19),
3. Försvarsmaktens beslut om att inta grundberedskap nivå Röd,
4. beslut från generaltulldirektören eller den som tjänstgör som
myndighetschef.

5 § Tullverket ska omedelbart övergå till fullständig krigsorganisation (nivå 3)
vid följande tillfällen:
1. efter beslut av generaltulldirektören vid regeringsbeslut om skärpt
beredskap,
2. beredskapslarm (10 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd
beredskap),
3. regeringsbeslut om mobilisering,
4. regeringsbeslut om högsta beredskap,
5. krigsförklaring (15 kap. 14 § regeringsformen (1974:152)),
6. väpnat angrepp mot riket.

6 § Den nationella krigsorganisationen leds av generaltulldirektören eller den
som tjänstgör som myndighetschef.

7 § Chefen för varje Kompetenscenter Gränsskydd leder fullständig geografisk
krigsorganisation (nivå 3).

8 § Kompetenscenter Gränsskydd har ansvar för att samordna planeringen för
höjd beredskap inom det geografiska ansvarsområdet.
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Denna ändring träder i kraft den 28 mars 2018.

TULLVERKET

THERESE MATTSSON
Daniel Gottberg
(Juridiska enheten)
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