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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. 54 a §, 3 kap. 60 b, 65 och 71 a §§ samt 6 kap. 3 § ska
upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 60 b, 65 och 71 a §§ samt 6 kap. 3 §
ska utgå,
dels att 2 kap. 21, 32, 40, 44, 44 a, 45, 45 a, 48, 54, 54 b, 54 e, 55 och 59 §§, 3
kap. 2, 8, 19, 31, 61, 61 a, 62, 63, 68 och 71 §§ och bilaga 1 samt rubriken
närmast före 3 kap. 61 a § ska ha följande lydelse
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 31 a § samt närmast före 3 kap.
31 a § en ny rubrik av följande lydelse.
2 kap.
21 §1 Kompetenscenter Klarering leds av en kompetenscenterchef. Till sitt
stöd har chefen en biträdande kompetenscenterchef och en stab.
Kompetenscenter Klarering är indelat i
– Samordning av tullklareringsverksamheten
– Tullklareringsexpeditioner.
32 §2 Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral (TUK) består av
operatörsverksamhet och en nationell desk. TUK ansvarar för underrättelseoch kommunikationsverksamhet på operativ nivå och leds av en enhetschef och
en biträdande enhetschef.
40 §3 Verksledningsstaben utgör ett stöd för verksledningen i bland annat
strategiska frågor, förändringsfrågor, nationella och internationella
samordningsfrågor, planerings- och uppföljningsfrågor och
verksamhetsstyrning.
Verksledningsstaben leds av en stabschef. Till sitt stöd har stabschefen tre
enhetschefer som tillsammans utgör stabsledningen.
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Stabsledningen har till sitt stöd nationella chefer (säkerhetschef och
projektansvarig).
Verksledningsstaben är indelad i tre enheter: planeringsenheten,
samordningsenheten och strategienheten samt en funktion,
säkerhetsfunktionen.
44 §4 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 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 sitt
stöd har avdelningschefen en biträdande avdelningschef, som även är chef för
processföringsenheten. Dessa utgör avdelningens ledning.
Till rättsavdelningen hör en processföringsenhet.
Tullverkets personuppgiftsombud är placerat vid rättsavdelningen.
Föredraganden i personalansvarsnämnden är placerad vid rättsavdelningen.
44 a §5 Processföringsenheten ansvarar för Tullverkets samtliga
förvaltningsrättsliga överklaganden förutom ärenden gällande upphandling.
Processföringsenheten ansvarar bland annat för:
– begäran om uppskjuten verkställighet som framställs i samband med ett
överklagande
– yrkanden om kostnadsersättning som framställs i samband med ett
överklagande
– handläggning av ärenden om klagomål och skadeståndsanspråk
– handläggning av yttranden till Justitieombudsmannen (JO).
Justitiekanslern (JK) och Diskrimineringsombudsmannen (DO).
Dessutom ska enheten ge stöd till verksamheten i processrelaterande frågor
och vid myndighetsbeslut om allmän handling.
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Processföringsenheten får anlita särskilt utsedda utredare inom
kärnverksamheten för utredning av ärenden om skadestånd och klagomål.
Sådana utredare utses i samråd mellan chefen för processföringsenheten och
berörd avdelningschef.
Enheten leds av den biträdande avdelningschefen.
45 §6 IT-avdelningen utgör ett stöd för hela Tullverket och ansvarar för
Tullverkets IT-utveckling, IT-förvaltning och IT-drift oavsett leveransmodell.
Med IT avses applikationer, IT-infrastruktur och klienttjänster. Inom ITavdelningens ansvar ingår:
– den kort- och långsiktiga planeringen av IT-verksamheten i Tullverket
– IT-säkerheten för IT-leverensen
– den egna administrationen och serviceverksamheten
– att representera Tullverket i samverkan med andra myndigheter i
strategiska och övergripande IT-frågor
– att initiera frågor inom IT-området vilka berör annan verksamhet i
Tullverket.
Inom IT-avdelningen finns IT-strategienheten och kompetenscenter ITleverans.
45 a §7 IT-avdelningen leds av en avdelningschef som även är Tullverkets ITchef. Till sitt stöd har chefen en kompetenscenterchef, sju nationella chefer, två
områdeschefer, en IT-säkerhetsansvarig och en HR-generalist. Avdelningschefen, kompetenscenterchefen, de nationella cheferna, områdescheferna och
HR-generalisten utgör tillsammans avdelningens ledning.
48 §8 IT-utvecklingsenheten ansvarar för leveranser inom IT-utveckling i
Tullverkets utvecklingsprojekt.
Enheten leds av en nationell chef.
54 §9 Administrationsavdelningen ansvarar för Tullverkets stödverksamhet
inom områdena finansiell redovisning, upphandling och inköp, lokal- och
fordonsförsörjning, diarium och arkiv samt verksamhetsservice. Avdelningen
ansvarar också för Tullverkets miljöledningssystem.
Administrationsavdelningen leds av en avdelningschef som även är
Tullverkets administrativa chef. Till sitt stöd har chefen en stab som
samordnar, bereder och handlägger frågor och ärenden som handlar om att
övergripande leda, styra, inrikta, prioritera, utveckla och förändra avdelningens
verksamhet, organisation och kultur. I staben ingår även förvaltningsledaren.
Avdelningschefen, den sakkunnige som är samordnings- och
beredningsansvarig vid staben och de nationella cheferna utgör tillsammans
avdelningens ledning.
Avdelningen är indelad i fem enheter:
– ekonomienheten
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–
–
–
–

enheten för diarium och arkiv
enheten för lokaler och fordon
enheten för upphandling och inköp
enheten för verksamhetsservice.

54 b §10 Ekonomienheten ansvarar för
– Tullverkets finansiella redovisning
– Tullverkets löpande redovisning av EU:s egna medel
– ekonomihandboken.
Enheten ansvarar även för Tullverkets blankettsamordning samt för
förteckningarna över Tullverkets myndighetsstämplar och plomberingstänger.
Ekonomienheten leds av en nationell chef.
54 e §11 Enheten för upphandling och inköp ansvarar för
 Tullverkets upphandlingar och inköp
 överprövning av upphandling och avtals giltighet
 val av anskaffningsform vid upphandling och inköp
 Tullverkets förvaltning av kommersiella avtal.
Enheten för upphandling och inköp leds av en nationell chef.
55 §12 Enheten för verksamhetsservice ansvarar för drift, underhåll och service
inom områdena
 lokaler
 fordon
 kontor
 konferens
 beklädnad
Enheten ansvarar även för rese-, behörighets- och tidredovisningsadministration samt bistår tullskolan med vissa administrativa uppgifter.
Enheten för verksamhetsservice leds av en nationell chef.
Enheten är indelad i de fyra serviceområdena Stockholm, Göteborg, Malmö
och Nord. Varje serviceområde leds av en områdeschef, förutom
serviceområdet Nord som leds av chefen för ekonomienheten
59 §13 Kommunikationsavdelningen driver och samordnar Tullverkets externa
och interna kommunikationsarbete och är ett strategiskt och operativt stöd för
hela Tullverket.
Kommunikationsavdelningen ansvarar bland annat för:
– intranätet och webbplatsen tullverket.se
– Tullverkets grafiska profil och grafiska produktion
– planering och genomförande av Tullverkets medverkan på myndighetsövergripande mässor, konferenser, temadagar etc.
– produktion av webb-tv och film
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–

produktion av trycksaker och annat informationsmaterial om Tullverket
och Tullverkets verksamhet (inklusive nyhetsbrev)
– Tullverkets bildbank
– Tullverkets externa droginformation
– Tullverkets kundombudsman (KUNO)
– språkvård i Tullverket.
Kommunikationsavdelningen har samordningsansvar för bland annat:
– Tullverkets mediakontakter
– Tullverkets översättningar.
Kommunikationsavdelningen leds av en avdelningschef som även är
Tullverkets kommunikationschef. Till sitt stöd har chefen en biträdande
avdelningschef.
3 kap.
2 §14 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
– 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 avdelningarna
Brottsbekämpning och Effektiv handel samt vid
administrationsavdelningen, HR-avdelningen, verksledningsstaben,
rättsavdelningen, internrevisionen, IT-avdelningen och
kommunikationsavdelningen. Är den anställde placerad vid ett
kompetenscenter inom kärnverksamheten eller IT-avdelningen ska
informationen i stället lämnas till chefen för kompetenscentret.
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.
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8 §15 Chefen för avdelningen Brottsbekämpning 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,
kompetenscentercheferna inom avdelningen, chefen för enheten planering och
uppföljning och 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
– 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.
19 §16 Chefen för en tullkriminalenhet har verksamhetsansvar och ett
övergripande personalansvar inom enheten. Chefen har inom respektive
tullkriminalenhet, utom vid Kompetenscenter Gränsskydd Nord,
personalansvar för de biträdande cheferna, gruppchefer 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. Denna
beslutsrätt får inte delegeras.
– att påbörja en behandling av icke misstänkta i ett ärende enlig 12 § andra
stycket TBL.
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.
31 §17 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. Chefen för
15

Senaste lydelse STY 2015-285. Ändringen innebär att andra stycket fjärde strecksatsen
upphävs.
16
Senaste lydelse STY 2015-884.
17
Senaste lydelse STY 2015-108.

6 (11)

2016-04-27

kompetenscenter Klarering har dessutom personalansvar för den biträdande
kompetenscenterchefen vid kompetenscentret.
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
– 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.
Biträdande chef kompetenscenter klarering (Biträdande
kompetenscenterchef)
31 a § Chefen har verksamhetsansvar samt personalansvar för del av
personalen inom staben enligt beslut av kompetenscenterchefen.
61 §18 Chefen för rättsavdelningen har verksamhetsansvar inom
rättsavdelningen samt personalansvar för den biträdande avdelningschefen 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:
 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.
Biträdande avdelningschef rättsavdelningen (Biträdande avdelningschef)
61 a §19 Biträdande avdelningschefen har verksamhets- och personalansvar
inom processföringsenheten samt verksamhetsansvar inom övriga
rättsavdelningen enligt beslut av avdelningschefen rättsavdelningen.
Chefen får själv eller genom ombud föra Tullverkets talan vid allmän
förvaltningsdomstol i mål som hänförs till ärenden inom enhetens
ansvarsområde förutom i de fall talan förs av allmänna ombudet vid Tullverket.
Chefen beslutar bland annat om:
– kostnadsersättning
– skadestånd och klagomål.
Chefen får utse en ställföreträdande chef för processföringsenheten.
62 §20 Chefen för IT-avdelningen har verksamhetsansvar och ett övergripande
ansvar för personalen inom IT-avdelningen, verksamhetsansvar för ITsäkerhetsansvarig samt personalansvar för IT-strategen och kompetenscenterchefen.
63 §21 IT-strategen har verksamhetsansvar för IT-strategienheten utom för ITsäkerhetsansvarig samt personalansvar för alla inom IT-strategienheten.
68 §22 Sektionscheferna inom Kompetenscenter IT-leverans har verksamhetsoch personalansvar inom respektive ansvarsområde.
71 §23 Chefen för administrationsavdelningen har verksamhetsansvar och ett
övergripande ansvar för personalen inom administrationsavdelningen samt
personalansvar för staben 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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Denna ändring träder i kraft den 1 maj 2016.

TULLVERKET

THERESE MATTSSON
Lena van Aarem
(Rättsavdelningen)
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BILAGA 1 Tullverkets geografiska placering24
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. Kompetenscentret har
tullkriminalverksamhet placerad i Haparanda, Umeå, Sundsvall och Östersund.
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.
Avdelningsgemensamt kompetenscenter Analys och underrättelse
Kompetenscenter Analys och underrättelse har sin huvudort i Stockholm.
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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. HR-avdelningen har även personal
placerad i Malmö, Göteborg, Sundsvall och Luleå.
Övrig stödverksamhet är i huvudsak placerad i Stockholm.

11 (11)

