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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. 18 §, 3 kap. 33, 45, 46 och 47 h §§ och 5 kap. 1 § ska
upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 33, 45 och 47 h §§ och 5 kap. 1 §
ska utgå,
dels att 1 kap. 7 §, 2 kap. 5–7, 10, 12–13 b, 15, 16, 22, 23, 30 b, 30 c, 30 f,
35, 41, 44, 53 och 54 e §§, 3 kap. 3 a, 5, 13, 14, 16, 17, 19–22, 38, 41, 42, 44,
47 c, 47 f, 47 g, 48, 61, 69 och 71 §§, 5 kap. 3, 4 §§, 6 kap. 8 §, 7 kap. 1 § och
bilaga 1 samt rubrikerna närmast före 2 kap. 30 c §, 3 kap. 14, 16, 19, 38, 44,
47 c och 47 g §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nya paragrafer, 2 kap. 12 a §, 3 kap. 8 a, 24 a,
48 a och 69 a §§ och 7 kap. 2 § samt närmast före 3 kap. 8 a, 24 a, 48 a och
69 a §§ nya rubriker av följande lydelse.
1 kap.
7 §1 Med handböcker enligt 6 § avses arkivhandboken, ekonomihandboken
och miljöhandboken.
Ekonomihandboken innehåller bestämmelser om tillämpning av
redovisningsmodellen, medelsförvaltning, budget och budgeteringsprinciper,
medelsredovisning, vissa personalfrämjande åtgärder och extern representation.
Miljöhandboken beskriver Tullverkets miljöledningssystem.
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
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– Klarera varor och transportmedel
– Genomföra fysisk kontroll
– Följa upp operatör och ärende
– Hantera brott.
Inom kärnverksamheten finns de avdelningsgemensamma enheterna
– Enheten för EU och internationell samordning
– Enheten för nationell samordning
– Enheten för planering och uppföljning
– Enheten för verksamhetsutveckling.
För varje avdelning finns en avdelningsledning.
För varje kärnprocess finns en processchef.
För varje avdelningsgemensam enhet finns en nationell chef och biträdande
nationell chef, förutom vid enheten för planering och uppföljning där det finns
en nationell chef.
Det operativa arbetet inom varje avdelning genomförs av de kompetenscenter som finns inom avdelningarna. Varje kompetenscenter ansvarar under
avdelningsledningen för den operativa verksamheten inom avdelningen.
Kompetenscenter Analys och underrättelse ansvarar under båda
avdelningsledningarna.
6 §3 Avdelningen Brottsbekämpning ansvarar för att övervaka och kontrollera
trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel följs samt
att i samband med detta förebygga, upptäcka, hindra, utreda och beivra
tullrelaterad brottslighet. Avdelningen ansvarar även för att utföra kontroller
enligt punktskattekontrollagen och enligt TKBR.
Inom avdelningen finns nationella resurser bestående av brottsförebyggande
verksamhet och nationella specialister.
Inom avdelningen Brottsbekämpning finns följande kompetenscenter:
– Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm
– Kompetenscenter Gränsskydd Malmö
– Kompetenscenter Gränsskydd Göteborg
– Kompetenscenter Gränsskydd Nord
7 §4 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.
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 gränsskyddsenhet och en
tullkriminalenhet.
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Utanför kontorstid leder och prioriterar vakthavande befäl det operativa
arbetet inom kompetenscentret. Vid operativt arbete utanför kontorstid som
inte är planerat i förväg inom Kompetenscenter Gränsskydd Nord, leder och
prioriterar vakthavande befäl Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm arbetet
fram till kl. 01.00 och därefter Kompetenscenter Gränsskydd Malmö.
12 §6 Varje gränsskyddsenhet ansvarar för att utföra kontrollinsatser inom
kompetenscentret.
Inom varje gränsskyddsenhet finns gränsskyddsgrupper som utför bland
annat underrättelsearbete, spaning, selektering, kontroll, varuundersökning,
utredning och narkotikasök med hund.
Inom varje gränsskyddsenhet, utom vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord,
finns en operativ samordningssektion som ansvarar för planering och
samordning av den operativa verksamheten inom enheten. Varje operativ
samordningssektion består av planeringshandläggare och vakthavande befäl.
Varje gränsskyddsenhet leds av en områdeschef. Chefen har till sitt stöd,
utom vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord, en biträdande områdeschef.
Varje operativ samordningssektion leds av en områdeschef. Varje
gränsskyddsgrupp leds av en gruppchef.
12 a § Gränsskyddsenheten vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord har en
operativ samordning som planerar och samordnar den operativa verksamheten
inom enheten.
Gränsskyddsgruppen i Haparanda utför delar av den verksamhet som anges
i 2 kap. 23 §.
Operativ samordning vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord leds av chefen
för gränsskyddsenheten.
13 §7 Varje tullkriminalenhet ansvarar för hantering av ärenden som avser
misstanke om konkret brott.
Inom varje tullkriminalenhet finns
– informatörshantering (förutom vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord)
– projektledare som leder särskilt tillsatta arbetsgrupper inriktade mot
bekämpandet av organiserad brottslighet.
– bevis- och spårsäkrare som dokumenterar brottsplatser och beslag.
Tullkriminalenheterna ansvarar även för underrättelseverksamhet som bedrivs
av informatörshanteringen och av Kompetenscenter Gränsskydd Nord.
Vid Kompetenscenter Nord leds samordning och administration av projekt
och andra ärenden av projektledare.
13 a8 § Inom varje tullkriminalenhet, utom vid Kompetenscenter Gränsskydd
Nord, finns
– analysgrupper som analyserar information för användning i ärenden
eller projekt som faller inom ramen för förundersökning
– spaningsgrupper som ansvarar för spaningsarbetet
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–
–

utredningsgrupper som ansvarar för utredning av brott
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 tullkriminalenhet leds av en områdeschef. Chefen har till sitt stöd
biträdande chefer, varav en utredningschef och en projektchef.
Varje tullåklagarsektion leds av en områdeschef. Varje analys-, spaningsoch utredningsgrupp leds av en gruppchef.
13 b §9 Tullkriminalenheten inom Kompetenscenter Gränsskydd Nord ansvarar
för
– utredning av brott
– ledning av förundersökning
– analysarbete som avses leda till eller sker inom ramen för
förundersökning i brottmål
– spaningsarbete
– utförande av de uppgifter som tullåklagare ansvarar för enligt 5 kap. 3§
– ledande av förundersökning med stöd av 3 § TKBR
– begäran om överprövning av åklagares beslut i förundersökning hos
Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum
– handläggning av ärenden enligt 17–17 d §§ inregränslagen,
punktskattekontrollagen och lagen (2004:228) om beskattning av viss
privatinförsel av tobaksvaror
– hantering av beslag och beslagslager.
Tullkriminalenheten leds av en områdeschef. Inom enheten finns grupper
som leds av gruppchefer.
15 §10 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.
16 §11 Kompetenscenter Uppföljning leds av en kompetenscenterchef. Till sitt
stöd har chefen en stab.
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Kompetenscenter Uppföljning är indelat i
– Tullinformation
– Operatörsuppföljning.
22 §12 Samordning av tullklareringsverksamheten ansvarar för
– att det arbete som utförs inom tullklareringsexpeditionerna är enhetligt
– samordning mellan verksamheterna inom kompetenscentret och
avdelningen Brottsbekämpning
– övergripande samordning med motsvarande verksamhet hos finsk och
norsk tullmyndighet.
Samordning av tullklareringsverksamheten leds av en nationell chef och två
biträdande nationella chefer.
23 §13 En tullklareringsexpedition ansvarar för alla eller delar av följande
områden:
– tullklarering i anslutning till införsel, utförsel och transitering av varor
inklusive tullklareringssamarbetet med Finland och Norge
– tullklarering av elektroniska ärenden med elektronisk begäran om
klarering som fördelas till röd kanal
– tullkvoter
– provianteringstillstånd för fartyg avseende enstaka tillfällen
– trafiktillstånd för landsvägstrafik som passerar gränsen mot Norge
– fartygsklarering
– varuundersökningar som utförs vid gränsen mot Norge inklusive
kontroller till följd av tullklareringssamarbetet med Norge
– kompletterande tulldeklarationer
– förseningsavgifter och vitesförelägganden avseende kompletterande
tulldeklarationer
– särskilda klareringshandlingar för tillfällig import eller export av varor
(carneter)
– avräkningsnotor i fråga om aktiv förädling, suspensionssystemet och
bearbetning under tullkontroll (BUT) samt ansökningar om återbetalning i
fråga om aktiv förädling restitutionssystemet
– utredningar avseende elektroniska meddelanden för vilka klarering inte
begärts inom 40 dagar, så kallade skvalpande ärenden
– utredningar avseende transiteringar, indirekt export, exportbidrag, olaglig
införsel och omprövning av beslut inom kompetenscentrets ansvarsområde
– utredningar avseende handelsstatistiska förfrågningar
– tulltillägg med undantag av åtgärder avseende tulltillägg som vidtas i
verksamheten operatörsuppföljning inom Kompetenscenter Uppföljning
– helpdesk för elektroniska system för uppgiftsutbyte i samband med
transitering av varor (NCTS), export av varor (ECS) och import av varor
(ICS)
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–
–

tillstånd till aktiv förädling med förenklat ansökningsförfarande
övriga åtgärder inom avdelningen Effektiv handels ansvarsområde som
ska utföras i samband med gränspassage och som inte ligger inom någon
annan av kompetenscentrens verksamheter.
En tullklareringsexpedition leds av en områdeschef och, vid
tullklareringsexpeditionerna vid gränsen mot Norge, en biträdande
områdeschef. Tullklareringsexpeditionen Göteborg leds av den av de
biträdande cheferna för Samordning av tullklareringsverksamheten som
kompetenscenterchefen utser.
Inom tullklareringsexpeditionerna finns klareringsgrupper. En
klareringsgrupp leds av en gruppchef.
30 b §14 Enheten för nationell samordning ansvarar för att, som stöd till
avdelningscheferna Brottsbekämpning och Effektiv handel, på övergripande
operativ nivå styra, samordna och prioritera kärnverksamheten vilket bland annat
innebär att
 bereda underlag och yttranden utifrån avdelningsledningarnas behov
 ansvara för och deltagande i olika samverkansformer
 styra, prioritera och fördela resurser i operativa ärenden av nationell
karaktär
 ansvara för samordningen av Rättsväsendets informationsförsörjning
(RIF).
Avdelningen Brottsbekämpnings nationella specialister är placerade på
enheten och fördelade på områden enligt beslut av avdelningschefen för
Brottsbekämpning.
De nationella specialisterna ansvarar inom sitt område för:
 helhetssynen avseende tillämpning av den lagstiftning som berör
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, vilket innefattar att
identifiera behov av och att medverka i utbildningsinsatser samt
informationsspridning
 utveckling och uppföljning av normgivning avseende tullagstiftningen
 deltagande vid behov i samverkan med andra nationella myndigheter
och i det internationella arbetet.
Inom enheten finns även myndighetskontrollant för Tullverkets
informatörshantering (IH-verksamheten), samordnad teknisk inhämtning (STI)
och Tullverkets laboratorium.
Enheten leds av en nationell chef. Till sitt stöd har chefen en biträdande
nationell chef.
Samordnad teknisk inhämtning (STI)
30 c §15 Samordnad teknisk inhämtning ansvarar för genomförandet av
samordnad teknisk inhämtning i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Samordnad teknisk inhämtning leds av en nationell chef. Till sitt stöd har
chefen en biträdande nationell chef.
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Till enheten hör lokala funktioner.
30 f §16 Enheten för verksamhetsutveckling ansvarar för att, som stöd till
avdelningscheferna Brottsbekämpning och Effektiv handel, styra, samordna och
prioritera kärnverksamheten vilket bland annat innebär att
 koordinera resurser och metodstöd i kärnverksamheten
 säkerställa kompetens inom verksamhetsutveckling, projekt och
förbättringsarbete
 tillhandahålla resurser till metodstöd till Tullverkets processchefer.
Enheten leds av en nationell chef. Till sitt stöd har chefen en biträdande
nationell chef.
Inom enheten finns sektionen för kärnverksamhetens systemförvaltning med
en nationell chef.
35 §17 De tre analys- och underrättelseenheterna ansvarar för den operativa
underrättelseverksamheten inom respektive enhet. I detta ingår även att
bearbeta underrättelse- och överskottsinformation från tullkriminalenheterna.
Med operativ underrättelseverksamhet avses inhämtning, bearbetning, analys
och delgivning av information.
Varje analys- och underrättelseenhet leds av en enhetschef och en biträdande
enhetschef.
41 §18
–
–
–

Planeringsenheten ansvarar för styrning och samordning av
planering, uppföljning och utvärdering av verksamhet och budget
arbetet med intern styrning och kontroll
arbetet enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters
riskhantering.
Vidare ansvarar planeringsenheten för
– det löpande operativa förändringsarbetet enligt styrmodellen för
förändringsarbete
– förvaltning och utveckling av projektmodellen
– projektstöd
– förvaltning och utveckling av modellen för systemförvaltning
– stöd och samordning av arbetet enligt systemförvaltningsmodellen.
Enheten leds av en nationell chef som även är ställföreträdande stabschef.

44 §19 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:
16
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–

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
– handläggning av anställdas anspråk på ersättning för skador
– 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.
53 §20 HR-avdelningen ansvarar för Tullverkets gemensamma personalpolitik
vilket innebär ansvar för bland annat:
– ledarskaps- och chefsutveckling
– medarbetarskap
– bemanning, kompetensförsörjning och kompetensutveckling
– intern utbildning
– arbetsmiljö
– mångfaldsfrågor
– löne- och belöningsfrågor
– arbetsrätt, förhandlingar och avtal, inklusive Villkorsavtalet (tidigare
Tull-ALFA)
– löneadministration
– pensionsfrågor
– rekrytering
– utmärkelsen nit och redlighet.
HR-avdelningen leds av en avdelningschef som även är Tullverkets HRchef. Till sitt stöd har HR-chefen en biträdande avdelningschef och
enhetschefer. Dessa utgör tillsammans HR-ledningen.
HR-avdelningen är indelad i fyra enheter: HR-specialister, HR-generalister,
PA-support och Tullskolan.
HR-specialisterna ansvarar för metodutveckling, policy- och normgivning
för HR-frågor. HR-generalisterna stödjer och utvecklar Tullverkets chefer i
deras arbetsgivarroll. PA-support ger service i HR-frågor till chefer och
anställda.
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Tullskolan ansvarar för utveckling, genomförande och kvalitetssäkring av
intern utbildning.
Varje enhet leds av en nationell chef.
54 e §21 Enheten för upphandling och inköp ansvarar för
 Tullverkets upphandlings- och inköpsprocesser samt styrning av dessa
 Överprövning av upphandling och avtals giltighet
 Tullverkets förvaltning av kommersiella avtal.
Enheten för upphandling och inköp leds av en nationell chef.
3 kap.
3 a §22 Avdelnings- och stabschefer
– har ett särskilt ansvar för att aktivt arbeta för hela Tullverkets förändring
och utveckling samt att förändra och utveckla verksamheten inom
avdelningen eller staben
– ansvarar för kontinuitetsplanering och krisberedskapsplanering inom
avdelningens eller stabens verksamhetsområde
– ansvarar för att miljöhänsyn tas inom avdelningen eller staben
– företräder arbetsgivaren inom avdelningen eller staben och ansvarar för
att skyldigheterna enligt medbestämmandelagen och därtill knutna föreskrifter fullgörs inom avdelningen eller staben.
Avdelnings- och stabschefer beslutar bland annat om:
– anställning inom avdelningen eller staben
– behörighet till Tullverkets datasystem för underställd personal
– tilldelning av allterminalkort i form av tjänstekort för egen del och för
underställd personal
– arbete på distans eller på annan plats än det ordinarie tjänstestället för
underställd personal
– extern representation inom avdelningen eller staben
– en anmälan om personalansvarsärende ska överlämnas till
personalansvarsnämnden avseende underställd personal.
Avdelnings- och stabschefer beslutar även om uppstart av upphandling,
godkännande av förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt ingående av
kommersiella avtal inom avdelningens eller stabens ansvarsområde. Ingående
av kommersiella avtal får inte delegeras förutom av chefen för IT-avdelningen
till chefen för kompetenscenter IT-leverans.
Avdelningscheferna för Brottsbekämpning och Effektiv handel samt
kommunikationsavdelningen beslutar även om 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.
5 §23 Personalansvar innebär att
1. främja kompetensutveckling
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2. minst en gång per år genomföra utvecklingssamtal för underställd
personal
3. genomföra samtal kopplade till lön med underställd personal
4. ansvara för att utföra de arbetsmiljöuppgifter som fördelats
5. ansvara för arbetsplatsträffar (APT) i enlighet med Tullverkets interna
regler
6. fördela arbetet för underställd personal
7. nyanställd personal får god introduktion och vägledning
8. besluta för underställd personal om lönehändelser, semestrar och andra
ledigheter. Denna beslutsrätt får inte delegeras. Vid ledighet för annan
anställning som anges i tjänstledighetsförordningen (1984:111) ska
samråd ske med HR samt med närmast överordnad chef.
9. bereda ärenden om bisyssla
10. i förekommande fall ansvara för tilldelad budget och se till att
resurserna används effektivt
11. besluta om deltagande i kurser, konferenser och seminarier
12. besluta om inrikes och utrikes tjänsteresor med undantag för resor inom
Tull 2020-programmet
13. ansvara för att avgångssamtal genomförs.
Biträdande chef Brottsbekämpning (Biträdande avdelningschef)

8 a § Biträdande chef Brottsbekämpningen har verksamhets- och
personalansvar enligt beslut av avdelningschefen Brottsbekämpningen.
13 §24 Chefen för kompetenscenter inom avdelningen Brottsbekämpning har
verksamhetsansvar och ett övergripande ansvar för personalen inom sitt
kompetenscenter. Kompetenscenterchefen har, inom respektive
kompetenscenter, personalansvar för biträdande kompetenscenterchef samt
personalen inom staben.
Chefen
– 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.
Chefen 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
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–

arbete på distans eller på annan plats än det ordinarie tjänstestället 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 beslutar även om ersättning till hörda vid förundersökning i
brottmål, eller enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken, i enlighet med
kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål. Denna
rätt får endast delegeras till vakthavande befäl inom avdelningen
Brottsbekämpning med förbehållet att rätten endast gäller när beslut inte kan
fattas utan dröjsmål av en förundersökningsledare, eller då beslutet avser en
som hörs enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken .
Chefen för Kompetenscenter Gränsskydd Nord beslutar om återlämnande
av tjänstepistol inom kompetenscentret.
Biträdande chef kompetenscenter inom avdelningen Brottsbekämpning
(Biträdande kompetenscenterchef)
14 §25 Den biträdande kompetenscenterchefen biträder kompetenscenterchefen
i dennes arbetsuppgifter. Chefen har verksamhetsansvar samt personalansvar
för del av personalen inom staben enligt beslut av kompetenscenterchefen.
Chefen har, utom vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord,
verksamhetsansvar för vakthavande befäl. Chefen har personalansvar för
chefen för respektive gränsskydds- och tullkriminalenhet.
Chefen är bland annat ansvariga för myndighetsstämplar och
plomberingstänger som används inom avdelningen Brottsbekämpning.
Chefen 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.
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Biträdande kompetenscenterchefen vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord
har rätt att besluta om inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 4 §
IHL. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
Chef och biträdande chef gränsskyddsenhet (Områdeschef)
16 §26 Chefen för en gränsskyddsenhet har verksamhetsansvar och ett
övergripande personalansvar inom enheten. Chefen har, inom respektive
gränsskyddsenhet, personalansvar för den biträdande chefen, chefen för
Operativ samordningssektion, och för gruppcheferna. Fördelning av ansvar
mellan chef och biträdande chef beslutas av chefen.
Chefen för gränsskyddsenheten vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord har
personalansvar för gruppchefer.
Chefen och den biträdande chefen 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.
Chefen och den biträdande chefen beslutar även om vitesförelägganden
enligt 10 kap. 4 § tullagen och 21 § inregränslagen. Denna beslutsrätt får inte
delegeras.
Chefen och den biträdande chefen beslutar även om återlämnande av
tjänstepistol.
17 §27 Chefen för den operativa samordningssektionen har verksamhets- och
personalansvar inom respektive sektion. Chefen har personalansvar för
vakthavande befäl.
Chef och biträdande chef tullkriminalenhet (Områdeschef)
19 §28 Chefen för en tullkriminalenhet har verksamhetsansvar och ett
övergripande personalansvar inom enheten. Chefen har inom respektive
tullkriminalenhet, utom vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord,
personalansvar för utredningschef, projektchef, kontrollant inom
informatörshanteringen och chefen för tullåklagarsektionen. Fördelning av
ansvar mellan chef och biträdande chef beslutas av chefen. Chefen för
tullkriminalenheten vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord har personalansvar
för gruppchefer.
Chefen och den biträdande chefen beslutar bland annat om
– kvarhållande av postförsändelse (postspärr) enligt 6 kap. 13 § tullagen
och 11 § inregränslagen. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
– återlämnande av tjänstepistol.
Chefen beslutar bland annat om
– inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 4 § IHL
– att påbörja en behandling av icke misstänkta i ett ärende enlig 12 § andra
stycket TBL.
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Dessa beslutsrätter får delegeras enbart till tjänsteman som har uppdrag som
Tullverkets kontrollant.
Chefen för tullkriminalenheten vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord har
även rätt att hos Åklagarmyndigheten begära överprövning av allmän åklagares
beslut i förundersökning. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
20 §29 Utredningschefen inom Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm,
Kompetenscenter Gränsskydd Malmö och Kompetenscenter Gränsskydd
Göteborg har verksamhetsansvar och personalansvar för gruppcheferna för
brottsutredning och bevis- och spårsäkring
Chefen har rätt att enligt 6 kap. 13 § tullagen samt 11 § inregränslagen fatta
beslut om kvarhållande av postförsändelse (postspärr). Denna beslutsrätt får
inte delegeras.
21 §30 Projektchefen 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.
Chefen har rätt att enligt 6 kap. 13 § tullagen samt 11 § inregränslagen fatta
beslut om kvarhållande av postförsändelse (postspärr). Denna beslutsrätt får
inte delegeras.
21 a §31 Chefen för en tullåklagarsektion har verksamhets- och personalansvar
inom sektionen. Chefen har rätt att hos Åklagarmyndigheten begära
överprövning av allmän åklagares beslut i förundersökning. Denna beslutsrätt
får inte delegeras.
22 §32 Gruppchef inom ett kompetenscenter har verksamhetsansvar samt
personalansvar för medarbetarna i gruppen.
Chefen har inte delegationsrätt.
Biträdande chef Effektiv handel (Biträdande avdelningschef)

24 a § Biträdande chef Effektiv handel har verksamhets- och personalansvar
enligt beslut av avdelningschefen Effektiv handel.
Chef och biträdande chefer Samordning av tullklareringsverksamheten
(Nationell chef)
38 §33 Chefen och de biträdande cheferna för Samordning av tullklareringsverksamheten har verksamhetsansvar för Samordning av tullklarerings29

Senaste lydelse STY 2014-866. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.
Senaste lydelse STY 2014-866. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena
upphävs.
31
Senaste lydelse STY 2013-709.
32
Senaste lydelse STY 2013-244.
33
Senaste lydelse STY 2014-811.
30

2015-10-22

14 (22)

verksamheten. Chefen för Samordning av tullklareringsverksamheten har
personalansvar för områdescheferna på tullklareringsexpeditionerna.
Chefen för Samordning av tullklareringsverksamheten är ansvarig för
myndighetsstämplar och plomberingstänger som används inom avdelningen
Effektiv handel
Chefen beslutar bland annat om tilldelning av stämplar till godkänd
handelskammare.
Den av de biträdande cheferna för Samordning av tullklareringsverksamheten
som utsetts av kompetenscenterchefen enligt 2 kap. 23 § andra stycket har
verksamhets- och personalansvar för tullklareringsexpeditionen Göteborg i
samma utsträckning som en klareringschef. Den biträdande chefen har därvid
samma beslutanderätt som en klareringschef.
Chefen och de biträdande cheferna för Samordning av
tullklareringsverksamheten beslutar bland annat om:
– anlitande av sakkunnig enligt 6 kap. 18 § tullagen
– dispens enligt 8 § andra och tredje styckena samt 14 § förordningen
(1994:1605) om tullfrihet m.m.
Cheferna får inte delegera sin beslutsrätt avseende anlitande av sakkunnig
och beslut om dispens.
41 §34 Cheferna för klareringsgrupperna har verksamhetsansvar inom
respektive klareringsgrupp samt personalansvar för medarbetarna i gruppen.
Cheferna har inte delegationsrätt.
42 §35 Chefen och biträdande chefen för Tillstånd har verksamhetsansvar inom
Tillstånd.
Chefen för Tillstånd har personalansvar för områdescheferna inom Tillstånd.
Chefen och biträdande chefen beslutar bland annat i ärenden om tillstånd,
garantier och uppbörd.
Chef områden Tillstånd och certifiering, Tillstånd och uppbörd samt BKB
(Områdeschef)
44 §36 Cheferna för Tillstånd och certifiering, Tillstånd och uppbörd samt BKB
har verksamhetsansvar inom respektive område samt personalansvar i den
omfattning som chefen för Tillstånd beslutar.
Cheferna fattar beslut inom andra ansvarsområden inom Tillstånd, än den
egna, då ordinarie chef samt ställföreträdande för denne är frånvarande.
Cheferna beslutar bland annat i ärenden om tillstånd, garantier och uppbörd.
Cheferna har inte delegationsrätt.
Chef och biträdande chef Samordnad teknisk inhämtning STI (Nationell
chef)
47 c §37 Chefen för Samordnad teknisk inhämtning (STI) har verksamhets- och
personalansvar inom STI. Fördelning av ansvar mellan chef och biträdande
chef beslutas av chefen.
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Chefen ansvarar för hemligt diarium i Tullverket.
47 f §38 Chefen för enheten för verksamhetsutveckling har verksamhetsansvar
inom enhetens område. Chefen har personalansvar för den biträdande chefen,
chefen för sektionen för kärnverksamhetens systemförvaltning och för
medarbetare inom enheten förutom förvaltningsledarna och
objektsspecialisterna. 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
– ska informera chefen för avdelningen Brottsbekämpning eller chefen för
avdelningen 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. Denna
beslutsrätt får endast delegeras till biträdande enhetschefen.
– tilldelning av allterminalkort i form av tjänstekort för egen del och för
underställd personal. Denna beslutsrätt får endast delegeras till
biträdande enhetschefen.
Chef sektionen kärnverksamhetens systemförvaltning (nationell chef)
47 g §39 Chefen för sektionen kärnverksamhetens systemförvaltning har
personalansvar inom sektionen.
Chef Kompetenscenter Analys och underrättelse (Kompetenscenterchef)
48 §40 Chefen Kompetenscenter Analys och underrättelse har
verksamhetsansvar inom kompetenscentret. Chefen har personalansvar för de
biträdande cheferna samt ett övergripande personalansvar för all personal inom
kompetenscentret. 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 chefen för avdelningen Brottsbekämpning eller chefen för
avdelningen 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
37
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tilldelning av allterminalkort i form av tjänstekort för egen del och för
underställd personal
spärrar i Tulldatasystemet
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.

Biträdande chefer Kompetenscenter Analys och underrättelse (Biträdande
kompetenscenterchef)
48 a § De biträdande kompetenscentercheferna Kompetenscenter Analys och
underrättelse biträder kompetenscenterchefen i dennes arbetsuppgifter. De
biträdande cheferna har verksamhetsansvar och personalansvar för cheferna för
analys- och underrättelseenheterna samt för medarbetarna på staben enligt
beslut av kompetenscenterchefen.
Cheferna 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
– spärrar i Tulldatasystemet
– 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.
61 §41 Chefen för rättsavdelningen har verksamhetsansvar inom
rättsavdelningen samt personalansvar för chefen för processföringsenheten och
för medarbetarna inom rättsavdelningen förutom processföringsenheten.
Chefen är som chefsjurist ansvarig utgivare för TFS. Chefsjuristen får själv
eller genom ombud föra statens talan enligt 27 § myndighetsförordningen, om
inte generaltulldirektören för det särskilda fallet bestämmer annat.
Chefen beslutar bland annat om:
 ärenden om skadestånd och klagomål
 trycklov för TFS
 prövning av beslut om kvarhållande av postförsändelser (postspärr)
enligt 6 kap. 13 § andra stycket tullagen eller 11 § andra stycket
inregränslagen
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 prövning av beslut om så kallad särskild kontroll enligt 28 §
smugglingslagen.
Chefen utser i samråd med chefen för processföringsenheten
ställföreträdare för denne.
69 §42 Chefen för HR-avdelningen har verksamhetsansvar och ett övergripande
personalansvar inom HR-avdelningen samt personalansvar för den biträdande
avdelningschefen och de nationella cheferna inom avdelningen.
Chefen beslutar bland annat om:
 utfärdande av anställningsbevis
 bisyssla
 årskort för flyg- och tågresor
 entlediganden och delpension för Tullverkets räkning.
Biträdande avdelningschef HR-avdelningen (Biträdande avdelningschef)
69 a § Biträdande avdelningschefen har verksamhets- och personalansvar enligt
beslut av avdelningschefen.
Chefen ansvarar för
– Tullverkets kollektivavtalsförhandlingar samt övriga förhandlingar
gentemot de fackliga parterna
– tolkning av avtal
– rådgivning och utveckling inom arbetsrätts- och avtalsområdet.
Chefen företräder arbetsgivaren vid förhandlingar med de fackliga
organisationerna och tecknar efter samråd med avdelningschefen kollektivavtal om
anställningsvillkor för Tullverket.
Chefen har inte delegationsrätt.
71 §43 Chefen för administrationsavdelningen har verksamhetsansvar och ett
övergripande ansvar för personalen inom administrationsavdelningen samt
personalansvar för biträdande avdelningschefen och de nationella cheferna
inom avdelningen.
Chefen utser Tullverkets nationella miljösamordnare. Den nationella
miljösamordnaren ansvarar för miljöledningssystemets underhåll samt för att
samordna miljöarbetet i Tullverket. Den nationella miljösamordnaren ansvarar
även för Miljöhandboken.
Chefen för administrationsavdelningen beslutar särskilt om:
– lokalförsörjningsfrågor vilket inbegriper rätten att på Tullverkets
vägnar ingå hyresavtal
 tecknar Tullverkets firma på skattedeklarationer till Skatteverket och
även i övriga fall som gäller skatteredovisningen.
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5 kap.
3 §44 En tullåklagare är en särskilt förordnad befattningshavare enligt 32 §
smugglingslagen och har bland annat följande arbetsuppgifter och
behörigheter:
– föra talan i vissa brottmål med stöd av 32 § smugglingslagen
– vara förundersökningsledare inom ramen för sin talerätt enligt 32 §
smugglingslagen
– besluta om försäljning och förstöring av förverkad egendom enligt
18 § smugglingslagen
– besluta om förverkande enligt 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om
förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
– besluta om försäljning eller förstöring enligt 24 § smugglingslagen och
lagen (1974:166) om förfarande med förverkad egendom och hittegods
m.m.
– besluta om förstörande och omhändertagande efter hävt beslag samt vara
motpart till den enskilde i ärende enligt lagen (2011:111) om förstörande
av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.
Tullåklagaren får inte delegera sin beslutsrätt enligt första stycket.
4 §45 En förundersökningsledare är en särskilt förordnad befattningshavare
som enligt 19 § smugglingslagen har rätt att besluta om att inleda
förundersökning.
Förordnande kan också avse rätt att besluta om att inleda förundersökning
enligt 3 § TKBR.
Förundersökningsledare har även rätt att leda förundersökning som
överlämnats till Tullverket enligt Åklagarmyndigheternas föreskrifter och
allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även
kan ledas av Tullverket.
En förundersökningsledare har även rätt att besluta om ersättning till hörda
vid förundersökning i brottmål, eller enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket
rättegångsbalken, i enlighet med kungörelse (1969:590) om ersättning vid
förundersökning i brottmål.
Förundersökningsledare får inte delegera sina beslutsrätter.
6 kap.

8 §46 I Tullverket finns ett HR-råd. Rådets uppgift är att vara ett rådgivande
organ för HR-frågor. Rådet ska arbeta för att Tullverket ska vara en attraktiv
arbetsgivare.
HR-rådet ansvarar för att inventera och förankra strategiska behov av
förändringar inom HR-området, exempelvis avseende medarbetarskap,
ledarskap och kultur, samt lämna förslag på hur dessa ska genomföras. HRrådet ska följa upp beslutade och påbörjade aktiviteter och projekt inom HR44
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området samt lämna förslag till prioriteringar av Tullverkets
utbildningsverksamhet.
HR-rådet består av cheferna för avdelningen Brottsbekämpning,
avdelningen Effektiv handel, kommunikationsavdelningen samt
verksledningsstaben. Från HR-avdelningen ingår cheferna för HRspecialisterna och Tullskolan. HR-chefen är ordförande.
7 kap.
1 §47 Anställd inom Tullverket
 ska ha god kännedom om Tullverkets mål och verksamhet samt följa
de författningar, interna regler, policydokument och särskilda beslut
som gäller för verksamheten
 ska verka för att förverkliga ledningens uttalade mål och intentioner
vad gäller verksamheten och dess utveckling
 ansvarar inför närmast överordnad chef för de arbetsuppgifter och de
ärenden som den anställde blivit tilldelad
 ska ansvara för att miljöhänsyn tas i det egna arbetet samt för att
påtala brister för närmaste chef
 ska uppträda på ett hänsynsfullt och korrekt sätt så att Tullverkets
eller dess anställdas anseende inte skadas
 ska på förfrågan informera närmast överordnad chef om bisyssla
 får inte under arbetstid använda alkoholdrycker, droger och andra
berusningsmedel eller vara påverkad av sådana medel. När det är
fråga om representation eller när det av tjänsten av andra skäl är
särskilt påkallat får alkoholdrycker användas.
 ska i arbetet kunna styrka sin behörighet genom att visa upp
Tullverkets id- eller tjänstekort samt på begäran uppge sitt namn och
upplysa om vem som är närmast överordnad. De särskilda tjänstekort
som avses i 4 § andra stycket förordningen (1958:272) om tjänstekort
får användas av anställda inom avdelningarna Brottsbekämpning och
Effektiv handel när det finns en påtaglig risk att tjänstemannen eller
någon närstående kan utsättas för hot eller våld. I de fall
tjänstemannen inte har ett särskilt tjänstekort och situationen upplevs
som hotfull, kan tjänstemannen hänvisa till närmast överordnad
tjänsteman utan att behöva uppge sitt namn. Den överordnade
tjänstemannen ska i ett sådant fall dokumentera händelsen.
Bedömningen om en tjänsteman upplever en situation som hotfull
görs subjektivt och kan till exempel uppkomma då tvångsåtgärder
eller revisioner utförs samt i samband med tullkontroll av resande och
fordon.
 ska informera Tullverket om den anställdes körkort återkallas om den
anställde kör bil i arbetet eller om körkort utgör ett
anställningsvillkor. Detsamma gäller om den anställde drabbas av en
sjukdom eller tar medicin som påverkar körförmågan och den
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anställde kör bil i arbetet eller om körkort utgör ett
anställningsvillkor.
 ska upprätta tjänsteanteckning om det vid arbetet vållats sådan skada
på person eller egendom att ersättningsanspråk kan komma ifråga.
Ansvar för att sådan tjänsteanteckning görs ligger på anställd som
deltagit i det arbetsmoment under vilket skadan uppkommit eller
upptäckts. Har flera anställda deltagit ligger ansvaret på den som är
överordnad. Vid skada på person ska anmälan göras till
rättsavdelningen.
 ska, om denne upptäcker eller annars får kännedom om brott eller
försök eller förberedelse till brott mot de författningar vilkas
efterlevnad Tullverket har att övervaka, vidta åtgärder så att
gärningen kan förhindras och beivras eller brott förebyggas.
Detsamma gäller om den anställde upptäcker eller får kännedom om
omständigheter som skapar förutsättningar för eller på annat sätt
befrämjar sådana brott. Detta innebär inte att den anställde alltid
måste ingripa personligen för att t.ex. förhindra att ett pågående
försök till smuggling fullbordas. Bestämmelserna innebär inte att den
anställdes befogenheter utsträcks. Vid behov av åtgärder som sträcker
sig utanför de egna befogenheterna bör den anställde underrätta
närmaste chef eller annan som i det enskilda fallet är lämpligare.
2 § Egenrapportering i systemet Palasso ska användas av anställda i Tullverket
för att
– ansöka om semester och annan ledighet
– rapportera mertid, övertid och obekväm arbetstid
– lämna reseräkning för inrikes och utrikes tjänsteresa
– begära ersättning för utlägg.
__________________________
Denna ändring träder i kraft den 1 november 2015.
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BILAGA 1 Tullverkets geografiska placering48
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 kontor i
Malmö, Göteborg, Norrköping och Karlshamn.
Kompetenscenter Klarering har sin huvudort i Malmö samt kontor i
Jönköping. Tullklareringsexpeditioner finns på följande platser: Arlanda,
Stockholm, Norrköping, Malmö, Göteborg, Hån, Eda, Storlien, Tärnaby och
Svinesund inklusive Strömstad.
Kompetenscenter Tillstånd har sin huvudort i Göteborg samt kontor i
Stockholm, Malmö och Sundsvall.
Avdelningsgemensamma enheter
Avdelningsgemensamma enheter har sin huvudort i Stockholm. Enheterna har
personal i Karlshamn, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Luleå.
Samordnad teknisk inhämtning (STI) och Tullverkets laboratorium är
placerade i Stockholm. STI 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 placerad i Stockholm och Sundsvall.
Administrationsavdelningen har personal i Arlanda, Malmö, Göteborg,
Helsingborg, Karlshamn och Luleå.
HR-avdelningen är placerad i Stockholm, Malmö, Göteborg, Sundsvall,
Luleå och Karlshamn.
Övrig stödverksamhet är i huvudsak placerad i Stockholm.

