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Beslut
om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för
Tullverket
Tullverket beslutar med stöd av 4 § myndighetsförordningen (2007:515) i fråga
om arbetsordning (STY 2012-603) för Tullverket
dels att 2 kap. 11, 33, 34, 38, 39 och 39 a §§ och 3 kap. 15, 23, 53 och 64
§§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 38, 39 och 39 a §§ och 3 kap. 15, 23,
53 och 64 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 5, 7, 9, 10, 13, 15, 19, 31, 32, 35, 44, 45 a, 46 och
47 §§, 3 kap. 2, 8, 13, 14, 16, 19–21, 24, 31, 47, 48, 51, 54 §§, 6 kap. 7 §,
8 kap. 25 § och bilaga 1 och 2 samt rubriken närmast före 2 kap. 31 § och 3
kap. 47, 48 och 51 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 30 a–30 d §§ och 6 kap. 2
och 2 a §§, samt närmast för 2 kap. 30 a–30 d §§ och 6 kap. 2 och 2 a §§ nya
rubriker av följande lydelse.
1 kap.
4 §1 I denna arbetsordning avses med
AEO: Authorised Economic Operator
BKB: Bindande klassificeringsbesked
HR: Human Resources
Inregränsförordningen: Förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Inregränslagen: Lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Instruktionen för Tullverket: Förordningen (2007:782) med instruktion för
Tullverket
IHL: Lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk
kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet
Medbestämmandelagen: Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Myndighetsförordningen: Myndighetsförordningen (2007:515)
Punktskattekontrollagen: Lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
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Offentlighets- och sekretesslagen: Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Smugglingslagen: Lagen (2000:1225) om straff för smuggling
SMT: Samverkan mot tullbrottslighet
TBL: Lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet
TFS: Tullverkets författningssamling
Tillämpningskodex: Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli
1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen
Tjänstledighetsförordningen: Tjänstledighetsförordningen (1984:111)
TKBR: Lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter
att ingripa mot rattfylleribrott
Tullförordningen: Tullförordningen (2000:1306)
Tullagen: Tullagen (2000:1281)
Tullkodex: Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
2 kap.

5 §2 Tullverkets kärnverksamhet är indelad i två avdelningar,
Brottsbekämpning och Effektiv handel.
Avdelningarna har ett gemensamt ansvar för att verksamheten leds, planeras,
följs upp och utvecklas. I avdelningarna finns de sex kärnprocesserna
– Analysera och selektera
– Utfärda tillstånd
– Klarera varor och transportmedel
– Genomföra fysisk kontroll
– Följa upp operatör och ärende
– Hantera brott.
För varje avdelning finns en avdelningsledning.
För varje kärnprocess finns en processchef.
Det operativa arbetet inom varje avdelning genomförs av kompetenscentren.
Varje kompetenscenter ansvarar under avdelningsledningen för den operativa
verksamheten inom avdelningen. Kompetenscenter Analys och underrättelse
ansvarar under båda avdelningsledningarna.
7 §3 Avdelningen Brottsbekämpning leds av en avdelningschef. Till sitt stöd
har avdelningschefen en biträdande avdelningschef. Dessa utgör avdelningens
ledning.
Avdelningsledningen har ett strategiskt ansvar för ledning och styrning av
avdelningen.
Till sitt stöd har avdelningsledningen processchefer, nationella chefer
(planeringschef, kompetens- och resursförsörjningschef, implementeringschef,
systemägare och sponsor) samt en stab.
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Avdelningsledningens stab ska även stödja ledningen för avdelningen
Effektiv handel i frågor som rör Enheten Avdelningsgemensamma områden
och Kompetenscenter Analys och underrättelse.
9 §4 Varje kompetenscenter inom avdelningen Brottsbekämpning har inom sitt
geografiska område ansvar för gränsskyddsverksamhet, tullkriminalverksamhet
och samverkan med andra myndigheter. Kompetenscenter Gränsskydd Nord
ansvarar även för viss klareringsverksamhet.
10 §5 Varje kompetenscenter inom avdelningen Brottsbekämpning leds av en
kompetenscenterchef. Till sitt stöd har chefen en biträdande chef och en stab.
Varje kompetenscenter är indelat i en gränsskyddsavdelning och en
tullkriminalavdelning, utom vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord som har
gränsskydds- och tullkriminalverksamhet uppdelad på tre gränsskyddsgrupper,
brottsutredning och projektledning.
13 §6 Varje tullkriminalavdelning ansvarar för hantering av ärenden som avser
misstanke om konkret brott eller sker inom ramen för förundersökning av
brottmål.
Inom varje tullkriminalavdelning finns
– analysgrupper som analyserar information för användning i ärenden
eller projekt som faller inom ramen för förundersökning
– spaningsgrupper som ansvarar för spaningsarbetet
– informatörshantering
– bevis- och spårsäkrare som dokumenterar brottsplatser och beslag
– utredningsgrupper som ansvarar för utredning av brott
– projektledare som leder särskilt tillsatta arbetsgrupper inriktade mot
bekämpandet av organiserad brottslighet
– projektkoordinatorer som samordnar projekt och andra ärenden samt
ansvarar för projektadministration
– en tullåklagarsektion
− med tullåklagare som ansvarar för de uppgifter som ankommer
på tullåklagare enligt 5 kap. 3 §
− med förundersökningsledare som ansvarar för de uppgifter som
ankommer på en förundersökningsledare enligt 5 kap. 4 §
− som ansvarar för handläggning av ärenden enligt 17–17 d §§
inregränslagen, punktskattekontrollagen och lagen (2004:228)
om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
− som ansvarar för hantering av beslag och beslagslager
− som ansvarar för att ge juridiskt stöd till den operativa
verksamheten.
Varje tullkriminalavdelning leds av en områdeschef. Chefen har till sitt stöd
biträdande chefer, varav en utredningschef och en projektchef, samt
gruppchefer.
4

Senaste lydelse STY 2014-463. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse STY 2013-596. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
6
Senaste lydelse STY 2013-709.
5

2014-12-15

4 (18)

Varje tullåklagarsektion leds av en områdeschef. Chefen för
tullåklagarsektionen har till sitt stöd en ställföreträdande chef.
15 §7 Avdelningen Effektiv handel leds av en avdelningschef. Till sitt stöd har
avdelningschefen en biträdande avdelningschef. Dessa utgör avdelningens
ledning.
Avdelningsledningen har ett strategiskt ansvar för ledning och styrning av
avdelningen.
Till sitt stöd har avdelningsledningen processchefer, nationella chefer
(kvalitetschef, chef Internationell samordning, systemägare och chef
Kompetensförsörjning) samt en stab. På staben finns en biträdande
systemägare och en chefsarkitekt Verksamhet.
Avdelningsledningens stab ska även stödja ledningen för avdelningen
Brottsbekämpning i frågor som rör Enheten Avdelningsgemensamma områden
och Kompetenscenter Analys och underrättelse.
Chefsarkitekt Verksamhet är även avdelningens Brottbekämpning stöd och
företräder båda avdelningarna i Arkitekturrådet.
19 §8 Operatörsuppföljning ansvarar för
– tillståndsuppföljning för samtliga operatörer vilket inkluderar
uppföljning av AEO- certifikat för certifierade operatörer
(kvalitetsrevision)
– att tillhandahålla resurser till tillståndsverksamheten för arbetsuppgifter
rörande certifiering av AEO Säkerhet och skydd
– eftergranskning och revision av att uppgiftslämning och andra
skyldigheter, enligt det rättsliga regelverk som reglerar det legala
varuflödet, uppfyllts vid införsel, utförsel eller transitering av varor
– åtgärder i samband med efterkontroll, exempelvis bokföring i efterhand
och tulltillägg
– betalningssäkring
– bevissäkring
– utveckling och förvaltning av funktionen för en samlad bild av
operatörers avvikelse.
Operatörsuppföljning är indelat i områden som har ett operativt ansvar för
operatörsuppföljning.
Operatörsuppföljning leds av en nationell chef och en biträdande nationell
chef. Cheferna har till sitt stöd sju områdeschefer.
Enheten avdelningsgemensamma områden
30 a § Avdelningsledningen för avdelningarna Brottsbekämpning och Effektiv
handel ansvarar för Enheten Avdelningsgemensamma områden.
Enheten Avdelningsgemensamma områden leds av en nationell chef. Till sitt
stöd har chefen en biträdande chef.
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Enheten Avdelningsgemensamma områden ansvarar för att på en
övergripande operativ nivå styra, samordna och prioritera kärnverksamheten
inom de avdelningsgemensamma områdena
– kontrollfunktionen
– tullkriminalfunktionen
– samordningsfunktionen
– nationella specialister inom brottsbekämpningen.
Dessutom finns de avdelningsgemensamma funktionerna Internationell
beredning, Tullverkets enhet för kommunikationsövervakning och Tullverkets
laboratorium.
Internationell beredning
30 b § Internationell beredning ansvarar för
– granskning och beredning av inkommande biståndsframställningar från
såväl svensk som utländsk tullmyndighet
– viss administration för sambandsmännen.
Internationell beredning leds av en nationell chef.
Tullverkets enhet för kommunikationsövervakning
30 c § Tullverkets enhet för kommunikationsövervakning ansvarar för
genomförandet av samordnad teknisk inhämtning i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Tullverkets enhet för kommunikationsövervakning leds av en nationell chef.
Chefen har till sitt stöd en biträdande nationell chef och en eller flera
ställföreträdande chefer.
Till Tullverkets enhet för kommunikationsövervakning hör lokala
funktioner.
Tullverkets laboratorium
30 d § Tullverkets laboratorium ansvarar för analys av prover samt utför
utredningar. Laboratoriet utför även analysarbete åt andra myndigheter.
Tullverkets laboratorium leds av en nationell chef.
Avdelningsgemensamt Kompetenscenter Analys och underrättelse
31 §9 Kompetenscenter Analys och underrättelse ansvarar för
underrättelseverksamheten i Tullverket, förutom den underrättelseverksamhet
som bedrivs inom informatörshanteringen och Kompetenscenter Gränsskydd
Nord. Kompetenscenter Analys och underrättelse har även ansvar för nationell
och internationell samverkan med andra myndigheter vad avser
underrättelseverksamhet.
Kompetenscenter Analys och underrättelse leds av en kompetenscenterchef.
Till sitt stöd har chefen två biträdande kompetenscenterchefer och en stab.
Kompetenscenter Analys och underrättelse är indelat i en underrättelse- och
kommunikationscentral (TUK) och tre analys- och underrättelseenheter.
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32 §10 Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral (TUK) ansvarar
för underrättelse- och kommunikationsverksamhet på operativ nivå och leds av
en enhetschef och en biträdande enhetschef.
35 §11 De tre analys- och underrättelseenheterna ansvarar för den operativa
analys- och underrättelseverksamheten inom respektive enhet. I detta ingår
även att bearbeta underrättelse- och överskottsinformation från
tullkriminalavdelningarna. Med operativ analysverksamhet avses inhämtning,
bearbetning och delgivning av information till den operativa verksamheten
samt spärrläggning.
Varje analys- och underrättelseenhet leds av en enhetschef och en biträdande
enhetschef.
44 §12 Rättsavdelningen har en rådgivande funktion i rättsliga frågor som berör
Tullverket samt handlägger överklaganden till förvaltningsdomstol. Samråd
ska ske med rättsavdelningen i rättsliga frågor av principiell karaktär eller av
större betydelse samt i rättsliga frågor av verksamhetsövergripande karaktär.
Rättsavdelningen har rätt och skyldighet att initiera frågor av juridisk natur på
områden som annars hör till en annan verksamhet inom Tullverket. Detta kan
bland annat innefatta rättslig kvalitetsuppföljning och ökad rättslig styrning.
Rättsavdelningen ansvarar bland annat för:
– kontakter med regeringskansliet i frågor om nationell lagstiftning och
frågor av principiell eller väsentlig betydelse avseende tolkning av
gällande rätt
– beredning och samordning av remisser från regeringskansliet vilka
innehåller författningsförslag
– handläggning av yttranden till Justitieombudsmannen (JO),
Justitiekanslern (JK) och Diskrimineringsombudsmannen (DO)
– handläggning av ärenden om klagomål och skadeståndsanspråk
– Tullverkets författningssamling (TFS)
– Tullverkets arbetsordning
– rättsliga ställningstaganden
– övergripande struktur för styrdokument
– Tullverkets juridiska bibliotek.
Rättsavdelningen leds av en chef som även är Tullverkets chefsjurist.
Till rättsavdelningen hör en processföringsenhet.
Tullverkets personuppgiftsombud är placerat vid rättsavdelningen.
Föredraganden i personalansvarsnämnden är placerad vid rättsavdelningen.
Rättsavdelningen får anlita särskilt utsedda utredare inom kärnverksamheten
för utredning av ärenden om skadestånd och klagomål. Sådana utredare utses i
samråd mellan chefen för rättsavdelningen och berörd avdelningschef.
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45 a §13 IT-avdelningen leds av en avdelningschef som även är Tullverkets ITchef. Till sitt stöd har chefen en kompetenscenterchef, en IT-strateg, en ITsäkerhetschef och en HR-generalist. Avdelningschefen, kompetenscenterchefen, IT-strategen och HR-generalisten utgör tillsammans
avdelningens ledning.
46 §14 IT-strategienheten ansvarar för Tullverkets IT-strategiska planer och
styrdokument samt för:
– att Tullverket har en säker och kostnadseffektiv IT-arkitektur
– en långsiktig planering av Tullverkets IT-arkitektur inklusive
Tullverkets behov av IT-tjänster, applikationer och tillhörande
infrastruktur.
Enheten leds av en nationell chef som även är Tullverkets IT-strateg.
47 §15 Kompetenscenter IT-leverans ansvarar för Tullverkets IT-utveckling,
IT-förvaltning och IT-drift. Kompetenscentret är indelat i:
– IT-utvecklingsenhet
– IT-resurscenter
– IT-förvaltningsenhet
– IT-driftenhet
– IT-klientserviceenhet
– IT-supportenhet
– IT-avdelningsstödsenhet.
Kompetenscenter IT-leverans leds av en kompetenscenterchef som även är
ställföreträdande avdelningschef.

3 kap.
2 §16 Varje chef ansvarar för
– att den interna styrningen och kontrollen är betryggande inom sitt
område
– att de styrdokument som faller inom chefens ansvarsområde
regelbundet gås igenom och uppdateras samt blir kända och förankrade
inom Tullverket
– att informera underställd personal om nya styrdokument och annat av
vikt
– att ärenden handläggs rättssäkert och enhetligt samt utan dröjsmål
– att ärenden inom det egna ansvarsområdet blir tillfredsställande beredda
– att samordna frågor inom det egna ansvarsområdet med övrig
verksamhet inom myndigheten och särskilt beakta behovet av att
synpunkter inhämtas från de chefer som berörs av en fråga som
handläggs
13
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– att det bedrivs ett arbete för en bättre miljö i enlighet med Tullverkets
miljöledningssystem
– att det bedrivs ett arbete för en bättre arbetsmiljö
– att informera om att en anställd kan bli föremål för ett personalansvarsärende. Informationen ska lämnas till avdelningschefen eller
stabschefen om den anställde är placerad vid staberna för avdelningarna
Brottsbekämpning, Effektiv handel, administrationsavdelningen, HRavdelningen samt vid verksledningsstaben, rättsavdelningen,
internrevisionen och kommunikationsavdelningen. Är den anställde
placerad vid ett kompetenscenter inom kärnverksamheten ska
informationen lämnas till chefen för kompetenscentret. Är den anställde
placerad vid en funktion inom Enheten Avdelningsgemensam områden
ska informationen lämnas till någon av cheferna för avdelningarna
Brottsbekämpning eller Effektiv handel.
Chefer ska underställa närmast överordnad chef sådana frågor inom det egna
ansvarsområdet som har större principiell betydelse eller särskild vikt eller där
frågan rör en annan verksamhet inom Tullverket och berörda chefer inte har
samma åsikt.
8 §17 Chefen för Avdelningen Brottsbekämpningen leder arbetet inom
avdelningen, inklusive kärnprocesserna. Avdelningschefen har
verksamhetsansvar och ett övergripande ansvar för personalen inom
avdelningens och kärnprocessernas område. Avdelningschefen har
personalansvar för biträdande avdelningschefen, processcheferna för
Genomföra fysisk kontroll, Analysera och selektera samt Hantera brott,
nationella chefer som anges i 2 kap. 7 §, kompetenscentercheferna inom
avdelningen och chefen för Enheten Avdelningsgemensamma områden.
Avdelningschefen ansvarar för Tullverkets tillstånd för övningsnarkotika och
för Tullverkets tjänstepistoler.
Avdelningschefen beslutar bland annat om:
– tilldelning och återkallelse av tjänstepistol
– inventeringsförrättare av beslagslager
– Tullverkets medverkan nationellt i räddningstjänst eller vid sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 6 kap. 7 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor
– vilka tjänstemän som har behörighet att begära bokningsuppgifter från ett
transportföretag enligt 54 § tullförordningen och 4 § förordningen
(1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen. Denna beslutsrätt får inte delegeras
– behörighet för tjänsteman att använda särskild internetinhämtning.
13 §18 Cheferna för kompetenscentren inom avdelningen Brottsbekämpning
har verksamhetsansvar och ett övergripande ansvar för personalen inom sitt
kompetenscenter. Kompetenscentercheferna har, inom respektive
17
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kompetenscenter, personalansvar för biträdande kompetenscenterchef samt
personalen inom staben.
Cheferna
 har ett särskilt ansvar för att aktivt förändra och utveckla verksamheten
inom kompetenscentret samt att arbeta för hela Tullverkets förändring
och utveckling
 rapporterar till avdelningsledningen
 ansvarar för myndighetskontakter och revisioner vid kompetenscentret
 ska informera avdelningschefen om att en anställd kan bli föremål för
ett personalansvarsärende.
Cheferna beslutar bland annat om:
– behörighet till Tullverkets datasystem för underställd personal
– tilldelning av allterminalkort i form av tjänstekort för egen del och för
underställd personal
– tilldelning av sådant särskilt tjänstekort som avses i 4 § andra stycket
förordningen (1958:272) om tjänstekort, för underställd personal
– arbete på distans eller på annan plats än det ordinarie tjänstestället för
underställd personal
– föräldraledighet enligt 8 § tjänstledighetsförordningen för underställd
personal
– rätten att enligt 5 § inregränsförordningen samt 55 § tullförordningen
besluta om behörighet för tjänsteman att ta del av bokningsuppgifter
som lämnats från transportföretag samt behörighet att genom
terminalåtkomst ta del av sådana uppgifter. Denna beslutsrätt får inte
delegeras.
– rätten att besluta om så kallad särskild kontroll enligt 28 §
smugglingslagen. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
– rätten att bära uniform för annan underställd personal än vad som anges i
8 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:18) om
uniform och annan personlig utrustning
– behörighet att besluta om bärande av tjänstepistol
– befogenhet att enligt 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) besluta om
omhändertagande av körkort
– förvaring av tjänstepistol i tjänstemans bostad.
Chefen för Kompetenscenter Gränsskydd Nord beslutar om återlämnande
av tjänstepistol inom kompetenscentret.
14 §19 De biträdande kompetenscentercheferna biträder kompetenscenterchefen i dennes arbetsuppgifter. Cheferna har verksamhets- och
personalansvar för del av personalen vid staben enligt beslut av
kompetenscenterchefen.
Cheferna har, utom vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord,
verksamhetsansvar för vakthavande befäl. Cheferna vid Kompetenscenter
Gränsskydd Stockholm, Kompetenscenter Gränsskydd Malmö och
Kompetenscenter Gränsskydd Göteborg har personalansvar för cheferna för
gränsskyddsavdelningen och tullkriminalavdelningen. Biträdande
19
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kompetenscenterchefen vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord har
personalansvar för projektchefen, utredningschefen och
gränsskyddsgruppscheferna.
Cheferna är bland annat ansvariga för myndighetsstämplar och
plomberingstänger som används inom avdelningen Brottsbekämpning.
Cheferna beslutar bland annat om:
– behörighet för tjänsteman att enligt 5 § inregränsförordningen samt 55 §
tullförordningen att ta del av bokningsuppgifter som lämnats från
transportföretag samt behörighet att genom terminalåtkomst ta del av
sådana uppgifter. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
– kvarhållande av postförsändelse (postspärr) enligt 6 kap. 13 § tullagen
samt 11 § inregränslagen. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
– att påbörja en behandling av icke misstänkta i ett ärende enlig 12 § andra
stycket TBL. Denna beslutsrätt får inte delegeras
– förvaring av tjänstepistol i tjänstemans bostad.
Biträdande kompetenscenterchefen vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord
har rätt att besluta om inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 4 §
IHL. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
16 §20 Cheferna för gränsskyddsavdelningarna har verksamhets- och
personalansvar inom respektive gränsskyddsavdelning. Cheferna har, inom
respektive gränsskyddsavdelning, personalansvar för den eller de biträdande
cheferna, chefen för Operativ samordningssektion, och för gruppcheferna.
Chefen samt den eller de biträdande cheferna har rätt att enligt 5 §
inregränsförordningen samt 55 § tullförordningen besluta om behörighet för
tjänsteman att ta del av bokningsuppgifter som lämnats från transportföretag
samt behörighet att genom terminalåtkomst ta del av sådana uppgifter. Denna
beslutsrätt får inte delegeras.
Cheferna beslutar även om vitesförelägganden enligt 10 kap. 4 § tullagen
och 21 § inregränslagen. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
Cheferna beslutar även om återlämnande av tjänstepistol.
19 §21 Cheferna för tullkriminalavdelningarna har verksamhets- och
personalansvar inom respektive tullkriminalavdelning. Cheferna har inom
respektive tullkriminalavdelning personalansvar för utredningschef,
projektchef, kontrollant inom informatörshanteringen och chef för
tullåklagarexpeditionen.
Cheferna beslutar bland annat om
– kvarhållande av postförsändelse (postspärr) enligt 6 kap. 13 § tullagen
och 11 § inregränslagen. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
– att påbörja en behandling av icke misstänkta i ett ärende enlig 12 § andra
stycket TBL. Denna beslutsrätt får delegeras enbart till tjänsteman som
har uppdrag som Tullverkets kontrollant
– återlämnande av tjänstepistol.
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Cheferna och den biträdande chefen vid tullkriminalavdelningen Malmö
beslutar bland annat om inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 4 §
IHL. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
20 §22 Utredningscheferna inom Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm,
Kompetenscenter Gränsskydd Malmö och Kompetenscenter Gränsskydd
Göteborg har verksamhetsansvar och personalansvar för gruppcheferna för
brottsutredning och bevis- och spårsäkring. Utredningschefen inom
Kompetenscenter Gränsskydd Nord har verksamhetsansvar och personalansvar
inom sitt ansvarsområde.
Cheferna har rätt att enligt 6 kap. 13 § tullagen samt 11 § inregränslagen
fatta beslut om kvarhållande av postförsändelse (postspärr). Denna beslutsrätt
får inte delegeras.
Utredningschef inom Kompetenscenter Gränsskydd Nord har även rätt att
besluta om inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 4 § IHL. Denna
beslutsrätt får inte delegeras.
21 §23 Projektcheferna inom Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm,
Kompetenscenter Gränsskydd Malmö och Kompetenscenter Gränsskydd
Göteborg har verksamhetsansvar och personalansvar för gruppcheferna för
analys, teknikspaning och spaning samt för projektledarna och
projektkoordinatorerna. Projektchefen inom Kompetenscenter Gränsskydd
Nord har verksamhetsansvar och personalansvar inom sitt ansvarsområde.
Cheferna har rätt att enligt 6 kap. 13 § tullagen samt 11 § inregränslagen
fatta beslut om kvarhållande av postförsändelse (postspärr). Denna beslutsrätt
får inte delegeras.
Projektchef inom Kompetenscenter Gränsskydd Nord har även rätt att
besluta om inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 4 § IHL. Denna
beslutsrätt får inte delegeras
Projektchef vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord har även rätt att fatta
beslut om att påbörja en behandling av icke misstänkta i ett ärende enligt 12 §
andra stycket TBL. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
24 §24 Chefen för avdelningen Effektiv handel leder arbetet inom avdelningen,
inklusive kärnprocesserna. Avdelningschefen har verksamhetsansvar och ett
övergripande ansvar för personalen inom avdelningens och kärnprocessernas
område. Avdelningschefen har personalansvar för biträdande
avdelningschefen, processcheferna för Utfärda tillstånd, Klarera varor och
transportmedel samt Följa upp operatör och ärende, nationella chefer som
anges i 2 kap. 15 §, kompetenscentercheferna inom avdelningen och
kompetenscenterchefen för kompetenscenter Analys och underrättelse.
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31 §25 Cheferna för kompetenscentren inom avdelningen Effektiv handel har
verksamhetsansvar inom respektive kompetenscenter samt ansvar för
samordning mellan det egna och övriga kompetenscenter inom avdelningen.
Cheferna har, inom respektive kompetenscenter, personalansvar för de
nationella cheferna och för medarbetarna i kompetenscentrets stab.
Cheferna
 har ett särskilt ansvar för att aktivt förändra och utveckla verksamheten
inom kompetenscentret samt att arbeta för hela Tullverkets förändring
och utveckling
– utser ställföreträdande kompetenscenterchef och utser i samråd med
respektive chef inom kompetenscentret ställföreträdare för denne
– ska informera avdelningschefen om att en anställd kan bli föremål för ett
personalansvarsärende.
Cheferna beslutar bland annat om:
– tulltaxering samt omprövning av sådana beslut
– att inte registrera obetalda tullar i bokföringen och återbetala eller efterge
tull i de situationer som avses i artiklarna 870, 889 och 904a i
tillämpningskodex
– kostnadsersättning
– behörighet till Tullverkets datasystem för underställd personal
– tilldelning av allterminalkort i form av tjänstekort för egen del och för
underställd personal
– tilldelning av sådant särskilt tjänstekort som avses i 4 § andra stycket
förordningen (1958:272) om tjänstekort, för underställd personal
– arbete på distans eller på annan plats än det ordinarie tjänstestället för
underställd personal
– föräldraledighet enligt 8 § tjänstledighetsförordningen för underställd
personal
– rätten att bära uniform för annan underställd personal än vad som anges i
8 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:18) om uniform
och annan personlig utrustning
Chefen för kompetenscenter Klarering har dessutom befogenhet att enligt
7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) besluta om omhändertagande av körkort.
Enheten Avdelningsgemensamma områden
Chef och biträdande chef Enheten Avdelningsgemensamma områden
(Nationell chef)
47 §26 Chef och biträdande chef enheten Avdelningsgemensamma områden
leder arbetet inom enheten.
Chef och biträdande chef har verksamhetsansvar inom enhetens område.
Chefen har personalansvar för den biträdande chefen. Chefen och den
biträdande chefen har personalansvar för övriga nationella chefer inom enheten
25
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samt för medarbetare på kontroll- och tullkriminalfunktionerna. Fördelning av
ansvar mellan chef och biträdande chef beslutas av chefen.
Chefen
– har ett särskilt ansvar för att aktivt förändra och utveckla verksamheten
inom enheten samt att arbeta för hela Tullverkets förändring och
utveckling
– ska informera chefen för avdelningen Brottsbekämpning eller Effektiv
handel om att en anställd kan bli föremål för ett personalansvarsärende.
Chefen beslutar bland annat om:
– arbete på distans eller på annan plats än det ordinarie tjänstestället för
underställd personal
– behörighet till Tullverkets datasystem för underställd personal
– tilldelning av allterminalkort i form av tjänstekort för egen del och för
underställd personal
– behörighet för tjänsteman att enligt 5 § inregränsförordningen samt 55 §
tullförordningen ta del av bokningsuppgifter som lämnats från
transportföretag samt behörighet att genom terminalåtkomst ta del av
sådana uppgifter. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
– ledighet för annan anställning eller studier samt ledighet som anges i
tjänstledighetsförordningen för all underställd personal.
Avdelningsgemensamt kompetenscenter Analys och underrättelse
Chef och biträdande chef Kompetenscenter Analys och underrättelse
(Kompetenscenterchef)
48 §27 Chef och biträdande chefer kompetenscenter Analys och underrättelse
har verksamhetsansvar inom kompetenscentret. Chefen har personalansvar för
de biträdande cheferna. Chefen och de biträdande cheferna har personalansvar
för övriga chefer inom kompetenscentret samt för medarbetare på staben.
Fördelning av ansvar mellan chef och biträdande chefer beslutas av chefen.
Chefen
– har ett särskilt ansvar för att aktivt förändra och utveckla verksamheten
inom kompetenscentret samt att arbeta för hela Tullverkets förändring
och utveckling
– ska informera avdelningscheferna om att en anställd kan bli föremål för
ett personalansvarsärende.
Chefen samt den biträdande chefen beslutar bland annat om:
– arbete på distans eller på annan plats än det ordinarie tjänstestället för
underställd personal
– behörighet till Tullverkets datasystem för underställd personal
– tilldelning av allterminalkort i form av tjänstekort för egen del och för
underställd personal
– ledighet för annan anställning eller studier samt ledighet som anges i
tjänstledighetsförordningen för all underställd personal.
– spärrar i Tulldatasystemet
27
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–

behörighet för tjänstemän enligt 5 § inregränslagen samt 55 §
tullförordningen att ta del av bokningsuppgifter som lämnats från
transportföretag. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
– inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 4 § IHL. Denna
beslutsrätt får inte delegeras.
– att påbörja en behandling av icke misstänkta i ett ärende enlig 12 § andra
stycket TBL. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
Chef och biträdande chef analys- och underrättelseenheterna
(Områdeschef)
51 §28 Cheferna för analys- och underrättelseenheterna har verksamhetsansvar
för respektive enhet och personalansvar för medarbetare inom respektive enhet.
Cheferna har dessutom verksamhets- och personalansvar inom Nationellt
underrättelsecenter, Regionalt underrättelsecenter och SMT, enligt indelning
utifrån geografiska ansvarsområden. Fördelning av ansvar mellan chef och
biträdande chef beslutas av chefen för respektive analys- och
underrättelseenhet.
Cheferna har rätt att
– enligt 5 § inregränsförordningen samt 55 § tullförordningen besluta om
behörighet för tjänsteman att ta del av bokningsuppgifter som lämnats
från transportföretag samt behörighet att genom terminalåtkomst ta del
av sådana uppgifter
– besluta om vitesföreläggande enligt 10 kap. 4 § tullagen och 21 §
inregränslagen
– enligt 6 kap. 13 § tullagen samt 11 § inregränslagen fatta beslut om
kvarhållande av postförsändelser (postspärr)
– besluta om inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 4 § IHL
– att påbörja en behandling av icke misstänkta i ett ärende enlig 12 §
andra stycket TBL.
Cheferna har inte delegationsrätt.
Chef Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral
(områdeschef)
54 §29 Chefen för underrättelse- och kommunikationscentralen har
verksamhets- och personalansvar för personalen vid underrättelse- och
kommunikationscentralen samt personalen placerad på Rikskriminalpolisens
enhet för internationellt polissamarbete. Chefen har verksamhetsansvar och
personalansvar för utlandsstationerade sambandsmän och kontaktman i
Danmark.
6 kap.
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Ansvarsgruppen
2 § I Tullverket finns en ansvarsgrupp dit en anställd kan vända sig som vill
lämna tips eller anmäla misstanke om korruption och interna oegentligheter
inom myndigheten.
Ansvarsgruppen består av överdirektören, HR-chefen och chefsjuristen.
Överdirektören är ordförande i gruppen.
Ansvarsgruppen ska avgöra om de inkomna uppgifterna ska överlämnas för
vidare utredning eller om de ska hanteras på annat sätt.

Interna utredningsgruppen
2 a § I Tullverket finns en intern utredningsgrupp. Den interna
utredningsgruppen ska utreda anmälan om personalansvarsärende eller annan
misstanke om korruption och interna oegentligheter.
Den interna utredningsgruppen består av deltagare från säkerhetsfunktionen,
HR-avdelningen, rättsavdelningen och om ärendet rör en arbetstagare i den
operativa verksamheten, berörd kompetenscenterchef.
7 §30 I Tullverket finns ett Verksamhetsskyddsråd. Rådet leds av Tullverkets
säkerhetschef. I rådet ingår som ordinarie deltagare de säkerhetskoordinatorer
som utses av avdelningschef eller kompetenscenterchef.
Rådet sammanträder två gånger per år eller när så erfordras. Rådets uppgift är
att stödja säkerhetschefen vad avser långsiktiga mål och aktiviteter inom
säkerhetsområdet.
8 kap.
25 §31 Generaltulldirektören och överdirektören har rätt att fatta ett
myndighetsbeslut i fråga om allmän handling.
Avdelningscheferna och cheferna för verksledningsstaben och
internrevisionen har inom sitt ansvarsområde rätt att fatta ett myndighetsbeslut
i fråga om allmän handling. Om ett ärende handläggs eller har handlagts vid ett
kompetenscenter inom kärnverksamheten har även chefen för detta
kompetenscenter rätt att fatta ett myndighetsbeslut i fråga om allmän handling.
Om ett ärende handläggs eller har handlagts inom Enheten
Avdelningsgemensamma områden har någon av cheferna för avdelningen
Brottsbekämpning eller Effektiv handel rätt att fatta ett myndighetsbeslut i
fråga om allmän handling.
Chefen för Tullverkets laboratorium har rätt att fatta myndighetsbeslut om
handlingen förvaras vid Tullverkets laboratorium.
Cheferna som nämns i andra stycket får endast delegera rätten att fatta
myndighetsbeslut till närmast underställd chef.
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BILAGA 1 Tullverkets geografiska placering32
Tullverkets ledning
Tullverkets ledning är placerad i Stockholm.
Kärnverksamhet
Avdelningsledningarna för avdelningarna Brottsbekämpning och Effektiv
handel är placerade i Stockholm.
Avdelningen Brottsbekämpning
Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm har sin huvudort i Stockholm.
Kompetenscentret har gränsskyddsgrupper placerade i Stockholm, Arlanda,
och Skavsta. Kompetenscentret har tullkriminalverksamhet placerad i
Stockholm och Arlanda.
Kompetenscenter Gränsskydd Malmö har sin huvudort i Malmö.
Kompetenscentret har gränsskyddsgrupper placerade i Malmö, Helsingborg,
Ystad, Trelleborg och Karlshamn. Kompetenscentret har
tullkriminalverksamhet placerad i Malmö och Karlshamn.
Kompetenscenter Gränsskydd Göteborg har sin huvudort i Göteborg.
Kompetenscentret har gränsskyddsgrupper placerade i Göteborg, Landvetter,
Svinesund, Hån och Idre. Kompetenscentret har tullkriminalverksamhet
placerad i Göteborg, Svinesund och Hån.
Kompetenscenter Gränsskydd Nord har sin huvudort i Umeå.
Kompetenscentret har gränsskyddsgrupper och personal i Umeå, Sundsvall,
Östersund, Haparanda och Kiruna.
Avdelningen Effektiv handel
Kompetenscenter Uppföljning har sin huvudort i Stockholm samt filialer i
Malmö, Göteborg och Norrköping. Tullinformationskontor finns utöver dessa
orter även i Karlshamn.
Kompetenscenter Klarering har sin huvudort i Malmö. Tullklareringsexpeditioner finns på följande platser: Arlanda, Stockholm, Norrköping,
Jönköping, Malmö, Göteborg, Landvetter, Hån, Eda, Storlien, Tärnaby och
Svinesund inklusive Strömstad.
Kompetenscenter Tillstånd har sin huvudort i Göteborg. Kompetenscentret
har filialer i Stockholm, Malmö och Sundsvall.
Enheten Avdelningsgemensamma områden
Enheten avdelningsgemensamma områden har sin huvudort i Stockholm. Vissa
avdelningsgemensamma funktioner kan vara placerade på andra orter.
Internationell beredning, Tullverkets enhet för kommunikationsövervakning,
Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral och Tullverkets
laboratorium är placerade i Stockholm. Tullverkets enhet för
kommunikationsövervakning har lokala funktioner placerade inom avdelningen
Brottsbekämpnings kompetenscenter.
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Avdelningsgemensamt kompetenscenter Analys och underrättelse
Kompetenscenter Analys och underrättelse har sin huvudort i Stockholm.
Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral (TUK) är placerad i
Stockholm. Kompetenscentret har analys- och underrättelseenheter placerade i
Stockholm, Malmö och Göteborg.
Stödverksamhet
IT-avdelningen är placerad i Luleå. IT-avdelningen har personal i Stockholm,
Malmö, Göteborg och Sundsvall.
Administrationsavdelningen är i huvudsak placerad i Stockholm och
Sundsvall. Administrativa servicecenter finns i Stockholm, Malmö och
Göteborg. Varje administrativt servicecenter ansvarar för ett geografiskt
område. Administrationsavdelningen i Sundsvall ansvarar för ett fjärde
geografiskt område. Nämnda geografiska områden beslutas i särskild ordning.
HR-avdelningen är placerad i Stockholm, Malmö, Göteborg, Sundsvall,
Luleå och Karlshamn.
Övrig stödverksamhet är i huvudsak placerad i Stockholm.

