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beslutade den 18 juni 2004.
Med stöd av 18 § verksförordningen (1995:1322) föreskriver 1 Tullverket i
fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om
tjänstepistol
dels att 1, 6 och 8—11 §§ samt bilagan skall ha följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 1 a §, samt allmänna råd till denna paragraf av följande lydelse.
1 §2 En tulltjänsteman får tilldelas en tjänstepistol endast om
— tjänstemannen innehar tillsvidareanställning i Tullverket inom processen Brottsbekämpning,
— det finns ett behov av vapnet i tjänsten,
— tjänstemannen har genomgått en teoretisk och praktisk vapenutbildning med godkänt resultat,
— tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till
denna författning och
— tjänstemannen är lämplig att bära skjutvapen.
Beslutet att tilldela en tjänsteman tjänstepistol får fattas av processägaren för brottsbekämpningsprocessen.
Ett tilldelat vapen skall återkrävas om det inte längre finns förutsättningar för tilldelning och innehav av vapnet.
1 a § Vid kompetenscenter Gods skall finnas vapenredogörare. En vapenredogörare skall föra en förteckning över vilka tjänstemän vid kompetenscentret som tilldelats tjänstepistol. I förteckningen skall även antecknas uppgifter om genomförda skjutprov.
Vid processledningen Brottsbekämpning skall föras en förteckning
över samtliga tjänstepistoler och tjänstemän som tilldelats tjänstepistol.
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Dnr 0030-5092/04.
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. Innehållet i tredje stycket har
tagits in i den nya 1 a §.
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Allmänna råd
På varje ort där det finns tulltjänstemän som har tilldelats tjänstepistol bör det finnas en vapenredogörare.

6 § En tjänstepistol får användas av den som har rätt att bära vapnet för
övningsskjutning och för genomförande av skjutprov. Sådan användning
skall ske under betryggande former.
Under utbildning i användning av skjutvapen får eleven använda vapnet enligt de instruktioner som den ansvarige läraren lämnar. Läraren skall
se till att användningen sker under betryggande former.
Utbildning, övning och skjutprov anordnas av kompetenscenter Gods.
Kompetenscentret kan ge en tjänsteman särskilt tillstånd att använda
tjänstepistolen vid tävling. Tävlingsskjutning för vilken sådant tillstånd
medgetts betraktas som övningsskjutning vid tillämpning av denna författning.
8 § När en tulltjänsteman har dragit sin tjänstepistol för att avvärja en
hotfull situation eller avlossat skott för annat ändamål än utbildning, övningsskjutning eller provskjutning, skall tjänstemannen lämna en skriftlig
rapport om händelsen till kompetenscenter Gods. Har personskada uppkommit till följd av användning av vapnet vid utbildning, övningsskjutning eller provskjutning, skall också en skriftlig rapport lämnas till detta
kompetenscenter.
Har personskada uppkommit till följd av användning av en tjänstepistol, skall vapnet så snart som möjligt lämnas till en vapenredogörare
vid kompetenscenter Gods eller till närmaste överordnad i avvaktan på en
utredning. En överordnad som fått ta hand om en tjänstepistol enligt föregående mening skall snarast lämna vapnet till en vapenredogörare. Förvaringen hos vapenredogöraren skall dokumenteras i den förteckning som
anges i 1 a §.
En rapport om användning enligt första stycket skall tillsammans med
ett yttrande så snart som möjligt sändas till processledningen Brottsbekämpning och nationella ledningsstaben.
9 § Berört kompetenscenter inom processen Brottsbekämpning skall se till
att en tulltjänsteman som varit inblandad i en skottlossning får det stöd
som behövs för att bearbeta händelsen. Detta innefattar dock inte juridiskt
stöd för den händelse tjänstemannen åtalas för brott.
10 § I andra fall än de som anges i 2 § andra stycket skall ett tjänstevapen
förvaras isärtaget och under betryggande former. Vapnet skall vid transport dessutom vara under ständig uppsikt.
Under tid då vapnet inte bärs eller transporteras skall det förvaras på
tjänstestället i ett vapenskåp, lägst klassat som säkerhetsskåp och med
låsbara innerfack. Bestämmelserna i 5 kap. 1—4 §§ vapenlagen (1996:67)
om vad som utgör säker förvaring skall beaktas.
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Kompetenscenter Gods kan för visst tillfälle medge att vapnet för en
kortare tid förvaras på en annan plats, om det finns särskilda skäl och om
förvaringen sker under betryggande former.
11 § Om en tjänsteman är borta från tjänsten under en längre sammanhängande tid än 30 dagar, skall vapnet lämnas till en vapenredogörare vid
kompetenscenter Gods för förvaring. I den förteckning som anges i 1 a §
skall antecknas när vapnet lämnas till vapenredogöraren och när vapnet
hämtas ut igen.
När vapnet lämnas för förvaring får det inte innehålla någon patron.

Denna författning träder i kraft den 12 juli 2004, men skall när så är möjligt tillämpas från och med den 1 juli 2004.
TULLVERKET
GÖRAN EKSTRÖM
Lennart Nilsson
(Produktionsavdelningen)
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Bilaga 3
Skjutprov pistol
Skjutavstånd:
Skjutställning:
Måltavla:
Tidtagning:
Genomförande:

7 meter
Stående
Måltavlan skall vara högst 45 cm bred och ha en
centrumring med en diameter om 25 cm.
Företrädesvis elektronisk med akustiskt stopp
Tid räknas från kommando "eld" till avfyrning
2 serier om vardera 5 skott enligt följande:
Serie A
Vapnet bärs i hölster, laddat med 1 patron i magasin
På kommando "eld"
— drag av vapnet
— 1 skott
Max tid 3 sekunder
Utförs 5 gånger
Serie B
Vapnet bärs i färdigställning laddat med 1 patron
i patronläge
På kommando "eld"
— anläggning
— 1 skott
Max tid 2 sekunder
Utförs 5 gånger

Fordringar:

3
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För godkänt resultat krävs i vardera serien minst 4
träff inom måltavlans centrumring och 1 träff i
måltavlan i övrigt.

Ändringen innebär bl.a. att figuren ”Måltavla vid skjutprov” tas bort.

