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 YTTRANDE 
Rättsavdelningen Datum Dnr 

Anna-Karin Leo 2022-11-09 STY 2022-580 
 Ert datum Er referens 

 2022-08-24 Fi2021/02991 

  

 Finansdepartementet 
 

 

Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13) 

Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur 

förslagen kan komma att påverka myndighetens verksamhet.  

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket ställer sig positivt till utredningens förslag om en ny, generell sekretessbrytande 

bestämmelse i 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt myndighetens 

bedömning kommer förslaget att innebära en stor förbättring främst vad avser Tullverkets 

möjligheter att få tillgång till information från andra myndigheter i det brottsbekämpande 

arbetet. Tullverket välkomnar också förslaget om att det ska införas en ny bestämmelse 

som gör det möjligt för en myndighet att i större utsträckning lämna ut offentliga uppgifter 

på eget initiativ till en annan myndighet och menar att även detta förslag kan innebära att 

Tullverket får del av fler uppgifter som myndigheten har behov av. 

Tullverkets vill i sammanhanget påpeka att det finns behov av ytterligare förändringar i 

sekretessregleringen för att få till stånd ett effektivt brottsbekämpande arbete. 

Utredningens förslag innebär t.ex. inte att Tullverket kommer att kunna ta del av fler 

uppgifter som omfattas av s.k. socialtjänstsekretess. Myndigheten ser därtill ett särskilt 

behov av förändrade regler för inhämtande av uppgifter från aktörer som inte omfattas av 

offentlighets- och sekretesslagens tillämpningsområde. Tullverket vill därför betona vikten 

av det arbete som utförs av Utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta information 

med brottsbekämpande myndigheter (Ju 2022:03). 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Anna-Karin Leo. I den slutliga handläggningen har även vikarierande 

överdirektören Bodil Taylor och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 

TULLVERKET 

Charlotte Svensson 
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