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Betänkandena (SOU 2012:77) En tydligare organisation
för Säkerhetspolisen och (SOU 2012:78) En sammanhållen svensk polis – följdändringar i författningar
Tullverket har inget att invända mot förslaget att ombilda Säkerhetspolisen
till en fristående myndighet, skild från den övriga polisverksamheten.
Tullverket instämmer i poliskommitténs bedömning att Säkerhetspolisen
även fortsättningsvis måste ha en god samverkan och ett väl fungerande
samarbete med bl.a. andra nationella myndigheter.
Enligt Tullverkets bedömning kommer den föreslagna ombildningen av
Säkerhetspolisen till en egen myndighet inte att förändra det goda samarbetet
som finns idag mellan Säkerhetspolisen och Tullverket i dess
brottsbekämpande verksamhet.
När det gäller föreslagna författningsändringar lämnar Tullverket följande
synpunkter.
Bokningsuppgifter1
Tullverket får enligt 57 § tullförordningen (2000:1306)2 informera polismyndighet om innehållet i inhämtade bokningsuppgifter om uppgiften
behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet för att klarlägga om brott
eller brottslig verksamhet har förekommit, pågår eller planeras. Förslaget att
byta ut begreppet ”polismyndighet” mot ”Polismyndigheten” är enligt Tullverket en naturlig följd av den nya polisorganisationen. Tullverket anser
däremot inte att uppgifter från Säkerhetspolisen är till nytta för verket på det
sätt som avses med bestämmelsen. Tullverket ser för närvarande inget behov
av att den föreslagna ändringen om Säkerhetspolisen i 57 § tullförordningen
genomförs.
När det gäller motsvarande bestämmelse i 7 § förordningen (1996:702) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
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Europeiska unionen3, föreslås intet annat än att nuvarande icke preciserade
polismyndighetsbegreppet ska ersättas med ”Polismyndigheten”. Tullverket
instämmer i förslaget som helt överensstämmer med verkets uppfattning om
behovet av uppgifter i den brottsbekämpande verksamheten.
Kontroll av kontanta medel4
I 6 a § förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets
verksamhet föreslås att Säkerhetspolisen ska anges för att möjliggöra den
nya myndighetens tillgång till uppgifter om kontroller av kontanta medel.
Den information som Tullverket erhåller enligt artikel 3 eller 4 i förordning
(EG) nr 1889/2005 om kontroller av kontanta medel ska enligt artikel 5.1
registreras och bearbetas av Tullverket och göras tillgänglig för de svenska
myndigheter som avses i artikel 6.1 i direktiv 91/308/EG, dvs. de som
ansvarar för att bekämpa penningtvätt. Sett till innebörden av artikel 5.1 i
EG-förordningen är det fullt tillräckligt att enbart ange Polismyndigheten
som mottagare av uppgifterna från Tullverket.
Regleringen i nämnda förordning (nr 1889/2005) om kontroll av kontanta
medel är som framgått ovan kopplad till penningtvättsfrågan och polisens
beivrande av brottet penninghäleri (9 kap. 6 a § brottsbalken). Tullverket har
hittills lämnat dessa uppgifter till Finanspolisen.
Vilken eller vilka enheter inom den nya Polismyndigheten som blir slutlig
mottagare av uppgifterna, bör beslutas i samband med ombildningen av
polisorganisationen. I de fall Säkerhetspolisen behöver få ta del av sådana
uppgifter bör de kunna vända sig till Polismyndigheten med en begäran om
att få ta del av uppgifterna.
I sammanhanget kan som jämförelse även nämnas att det i förslaget till
ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism föreslås att nuvarande begrepp ”Rikspolisstyrelsen” ersätts med
”Polismyndigheten”. Förslaget motiveras med att det framgår av förarbetena
till den lagen att det är Finanspolisen som är den enhet inom
Rikspolisstyrelsen som ansvarar för handläggningen, eftersom den har till
uppgift att arbeta mot penningtvätt och finansiering och terrorism. Samma
synsätt bör även gälla beträffande förslaget till ändring i 6 a § förordningen
om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.5
Övrigt
Tullverket har uppmärksammat förslagen att i 21 § lagen (1990:1157) om
säkerhet i tunnelbana och spårväg och i 8 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519)
byta ut begreppet tullmyndigheten eller tullmyndigheter mot ”Tullverket”.6
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Tullverket har inget att erinra mot ändringen. Förslagen har emellertid väckt
frågan om Tullverket i praktiken har någon möjlighet att lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs för tillsynen och om verket ska ha den
skyldigheten. Tullverket har därför lyft frågan till finansdepartementet
underhand.
Tullverket har även uppmärksammat att frågan om en ändring av begreppen
”Säkerhetspolisen” och ”Rikskriminalpolisen” i 4 § lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet inte har belysts av Polisorganisationskommittén. Eftersom Säkerhetspolisen ombildas till en egen
myndighet behövs ingen ändring i det avseendet. Rikskriminalpolisen, som
hör till Rikspolisstyrelsen, kommer efter omorganisationen att ingå i den nya
Polismyndigheten. Vilken enhet inom denna som får ansvar för inriktning av
signalspaning bör utredas i samband med genomförandet av den nya
polisorganisationen.
Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande), chefsjuristen Charlotte Zackari och verksjuristerna Annkatrin Hübinette och Lisbeth Tjärnkvist (föredragande).
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