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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 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 8, 13, 14, 47 b och 47 c §§ samt
rubriken närmast före 3 kap. 47 c § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 7 a §.

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 (2016:1332) 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
Offentlighets- och sekretesslagen: Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Smugglingslagen: Lagen (2000:1225) om straff för smuggling
RPSFS 2005:9: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS
2005:9) om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av
skjutvapen och ammunition
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SMT: Samverkan mot tullbrottslighet
TBL: Lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet
TFS: Tullverkets författningssamling
TKBR: Lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter
att ingripa mot rattfylleribrott
Tullförordningen: Tullförordningen (2016:287)
Tullagen: Tullagen (2016:253)
Tullkodex: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den
9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
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
– Hantera tillstånd
– Klarera varor och transportmedel
– Genomföra fysisk kontroll
– Följa upp operatör och ärende
– Hantera brott.
Inom avdelningarna finns de gemensamma 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 processägare.
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.
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3 kap.
7 a § Cheferna för avdelningarna Brottsbekämpning och Effektiv handel får
besluta gemensamt i frågor som gäller avdelningarnas gemensamma enheter.
Cheferna får även fatta beslut gemensamt i andra frågor som rör det
gemensamma ansvaret för kärnverksamheten.

8 §3 Chefen för avdelningen Brottsbekämpning har personalansvar för, förutom
dennes direkt underställda personal som inte är avdelningsgemensam,
processägarna för Genomföra fysisk kontroll, Analysera och selektera samt
Hantera brott, för chefen för enheten planering och uppföljning och för chefen
för enheten för nationell samordning. Avdelningschefen ansvarar för
Tullverkets tillstånd för övningsnarkotika och för Tullverkets tjänstepistoler.
Avdelningschefen beslutar bland annat om:
– tilldelning och återkallelse av tjänstepistol. Denna beslutsbefogenhet får
endast delegeras till chef och biträdande chef för kompetenscenter inom
avdelningen Brottsbekämpning och enheten för nationell samordning. Dessa
har inte rätt att delegera en sådan delegerad beslutsbefogenhet vidare.
– 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
– behörighet för tjänsteman att använda särskild internetinhämtning.

13 §4 Chefen för kompetenscenter inom avdelningen Brottsbekämpning
– 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
– arbete på distans eller på annan plats än det ordinarie tjänstestället för
underställd personal
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–

rätten att enligt 5 § inregränsförordningen samt 4 kap. 6 §
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
– befogenhet att besluta om bärande av tjänstepistol
– upphävande av beslut om bärande av tjänstepistol
– befogenhet att enligt 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) besluta om
omhändertagande av körkort
– förvaring av tjänstepistol med tillhörande ammunition i tjänstemans
bostad enligt 5 kap. 2 § RPSFS 2005:9.
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
person som hörs enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken.
Chefen för Kompetenscenter Gränsskydd Nord beslutar om återlämnande
av tjänstepistol inom kompetenscentret.
14 §5 Den biträdande kompetenscenterchefen är bland annat ansvarig för
myndighetsstämplar och plomberingstänger som används inom avdelningen
Brottsbekämpning.
Chefen beslutar bland annat om:
– behörighet för tjänsteman att enligt 5 § inregränsförordningen samt 4
kap. 6 § 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 4 kap. 22 § 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 med tillhörande ammunition i tjänstemans
bostad enligt 5 kap. 2 § RPSFS 2005:9.
– upphävande av beslut om bärande av tjänstepistol.

5

Senaste lydelse STY 2017-221.

2017-05-22

5 (5)

Biträdande kompetenscenterchefen vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord
har rätt att besluta om inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 4 §
IHL. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
47 b §6 Chefen för enheten för nationell samordning 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.
– behörighet för tjänsteman att enligt 5 § inregränsförordningen samt 4
kap. 6 § tullförordningen ta del av bokningsuppgifter som lämnats från
transportföretag samt behörighet att genom terminalåtkomst ta del av
sådana uppgifter. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
– befogenhet att besluta om bärande av tjänstepistol.
Chefen och biträdande chefen beslutar om:
– samverkan mellan myndigheter mot viss organiserad brottslighet enligt 1
§ lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss
organiserad brottslighet. Denna beslutsrätt får inte delegeras.
– förvaring av tjänstepistol med tillhörande ammunition i tjänstemans
bostad enligt 5 kap. 2 § RPSFS 2005:9
– upphävande av beslut om bärande av tjänstepistol.

Chef och biträdande chef Samordnad teknisk inhämtning STI (Nationell chef)7

47 c §8 Chefen för Samordnad teknisk inhämtning (STI) ansvarar för hemligt
diarium i Tullverket.
Chefen och biträdande chefen beslutar om återlämnande av tjänstepistol.
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