
   
Verksledningsstaben   Datum Dnr 

Eva Nordlund  2017-03-22 STY 2017-106 
Tel. 08-456 55 68 Ert datum Er referens 

eva.nordlund@tullverket.se 2017-01-24 N2017/00222/HL 

 

Postadress Besöksadress Tel Fax 

Box 12 854 Tegeluddsvägen 21 0771-520 520 vxl  
112 98  STOCKHOLM Stockholm   

 

Näringsdepartementet 

 

103 33 Stockholm 

 

Slutbetänkandet  (SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder – en 

sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd 

 

Slutbetänkandet innehåller ett stort antal förslag för Sveriges landsbygder. 

Merparten berör inte Tullverket  och Tullverket inskränker sig till följande 

synpunkter på Landsbygdskommitténs förslag och överväganden.  

 

7.1.4 Statliga tjänster omlokaliseras från Stockholm till FA-regioner i 

behov av statliga arbetsplatser 

 

Tullverket avstyrker förslaget att omlokalisera 10 000 tjänster vid statliga 

myndigheter i Stockholm till FA-regioner i behov av statliga arbetsplatser.  

 

För att regeringen ska kunna fatta beslut om myndigheters lokalisering krävs 

underlag som belyser konsekvenserna för verksamheten. Vi kan inte se att 

kommittén har lämnat något sådant underlag.  

 

Det övergripande målet för lokalisering av Tullverkets verksamhet är 

verksamhetsbehovet. Verksamhetsbehovet är styrande för oss när vi avgör var 

vi ska vara lokaliserade. Vi ska finnas på rätt plats, i rätt tid och med rätt 

kompetenser. Baserat på risk och underrättelse behöver Tullverkets närvaro 

vara flexibel, mobil och lättrörlig. Stora delar av Tullverkets brottsbekämpande 

personal arbetar inte på kontor utan är redan idag rörliga grupper som flyttar 

mellan hamnar, flygplatser och gränspassager. Detta är nödvändigt för en 

effektiv verksamhet.  

 

Den yttre faktor som främst styr Tullverkets lokalisering är varuflödet. De 

stora verksamhetsorterna ligger där de stora varuflödena finns och där vår 

verksamhet gör störst nytta. Tullverket verkar i hela landet och har personal 

placerad på 23 orter. Vi finns främst vid gränsorter med större varuflöden, i 

huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har även bemannade kontor 

längsmed Norgegränsen för kontroll av varuflödet till och från land utanför 

EU. Tullverkets IT verksamhet är placerad i Luleå och viss verksamhet inom 

administration är placerad i Sundsvall. 

 

Tullverkets verksamhetsområde är kunskapsintensivt och i ständig utveckling. 

Vår rekrytering ska vara verksamhetsdriven och baseras på tydliga kravprofiler 
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som matchar verksamhetens behov. Detta ställer krav på att det finns 

möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, verksamheten kan inte 

begränsas till den kompetens som finns tillgänglig på en viss ort.  

 

Införandet av den nya EU-gemensamma tullagstiftningen som ska vara fullt 

implementerad år 2020  innebär att all uppgiftslämning mellan företagen och  

Tullverket, samt mellan EU:s tullmyndigheter, kommer att vara helt 

elektronisk. 

 

Tullverket samverkar med andra myndigheter om digitaliseringen av det 

offentliga Sverige. Tullverket bedriver ett ständigt pågående utvecklingsarbete 

där ökad digitalisering och självbetjäning är ett fokusområde som möjliggör att  

medborgare och företag kan hantera sina tullärenden digitalt oavsett var man 

befinner sig i landet. Med en ökad grad av digitalisering av verksamheten  och 

ett större utbud av tjänster för självbetjäning kan Tullverket förenkla vardagen 

för företag och medborgare oavsett geografisk placering. 

 

8.1.5  Landsbygdsdelegationer inrättas i länen 

8.1.6  En tydligare reglering av den statliga styrningen av 

landsbygdspolitiken  

 

Tullverket avstyrker förslaget att inrätta 21 landsbygdsdelegationer i länen. 

Det framgår inte hur den föreslagna styrningen av landsbygdspolitiken 

förhåller sig gentemot den ordinarie styrningen av myndigheter via 

departementen (instruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag). Det är även 

oklart vilken roll landsbygdsdelegationerna har gentemot myndigheter som inte 

är representerade i delegationerna.  

 

Tullverket uppfattar förslaget till ”förordning om nationellt mål för 

landsbygdspolitiken och statliga myndigheters ansvar för landsbygds-

utveckling” som oklart om det gäller i sin helhet alla statliga myndigheter eller 

enbart de uppräknade myndigheterna som föreslås få tilläggsuppdrag i sina 

instruktioner. Tullverket anser vidare att förslaget avviker från regeringens 

normala styrning av myndigheter. 

 

10.1.3 De samlade konsekvenserna av kommitténs förslag 

 

Tullverket delar inte kommitténs bedömning att kostnaderna för förslaget till 

omlokalisering av 10 000 statliga tjänster från Stockholms FA-regioner till FA-

regioner i behov av statliga arbetsplatser ryms inom berörda myndigheters 

anslag. Kostnader för omlokalisering omfattar såväl kostnader för att flytta 

verksamheten som kostnader för nyrekrytering av personal. En omlokalisering 

innebär också alltid en tillfällig effektivitetsminskning i verksamheten.  
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Ärendets handläggning 

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit överdirektör 

 Per Nilsson (beslutande), chefsjurist Charlotte Zackari, stabschef Bodil Taylor 

och sakkunniga Eva Nordlund (föredragande). 

 

 

TULLVERKET 

 

 

Per Nilsson  

                                                               Eva Nordlund 
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