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Föreskrifter  

om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) 

om Tullverkets hantering av tjänstepistoler och ammuni -

tion; 
 

beslutade den 19 april 2017. 

 

Tullverket föreskriver1 med stöd av 20 § förordningen (2016:1332) med in-

struktion för Tullverket i fråga om föreskrifter och allmänna råd (TFS 

2001:13) om Tullverkets hantering av tjänstepistoler och ammunition2  

dels att bilagan ska utgå, 

dels att 2, 8 och 9 §§ samt det allmänna rådet till 2 § ska ha följande 

lydelse. 

 

2 §3  Tjänstemän 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 tvångsingripanden inom 

Tullverkets tullkriminalverksamhet eller Samordnad teknisk inhämtning.  

 
Allmänna råd 

Vid beslut om bärande av tjänstepistol i ett ärende eller projekt får tjänstepistolen 

även bäras vid andra åtgärder än de särskilt angivna, om de utförs i direkt anslutning 

till sådana åtgärder. Åtgärderna behöver inte vara i samma ärende eller projekt, om 

det finns beslut om bärande av tjänstepistol i respektive ärende eller projekt. 

 

8 §4  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 eller till Samordnad 
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teknisk inhämtning om tjänstemannen tillhör den verksamheten. En sådan 

rapport ska också lämnas till chefen för avdelningen Brottsbekämpning.  

Kompetenscentret eller Samordnad teknisk inhämtning 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 snarast sändas till chefen 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 eller till Samordnad teknisk inhämtning om 

tjänstemannen tillhör den verksamheten.  

Har en personskada uppkommit till följd av användning av en 

tjänstepistol ska vapnet så snart som möjligt lämnas till berörd 

vapenredogörare 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. 

 

9 §5  Om en tjänsteman varit inblandad i en skottlossning ska det kompe-

tenscenter han eller hon tillhör eller Samordnad teknisk inhämtning se till 

att tjänstemannen får det stöd som behövs för att bearbeta händelsen. Detta 

innefattar dock inte juridiskt stöd om tjänstemannen åtalas för brott. 

 

 

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2017. 

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON 

 

Marléne Jax 

(Avdelningen Brottsbekämpning) 
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