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beslutade den 19 december 2007.
Med stöd av 14 § förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket
föreskriver1 Tullverket att 1–2, 6, 8 och 12 §§ Tullverkets föreskrifter och
allmänna råd (TFS 2001:13) om tjänstepistol2 ska ha följande lydelse.
1 § En tulltjänsteman får tilldelas en tjänstepistol endast om
– tjänstemannen innehar tillsvidareanställning inom Tullverkets
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. De tjänstemän som kan
tilldelas tjänstepistol är spanare inom tullkriminalen, tjänstemän som
beordrats att tillfälligt tjänstgöra som spanare inom tullkriminalen samt
skjutinstruktörer.
Ett tilldelat vapen ska återkrävas om det inte längre finns
förutsättningar för tilldelning och innehav av vapnet. Ett beslut om
återkrävande fattas av chefen för berörd tullkriminalavdelning. En kopia
av beslutet ska tillställas processledningen Brottsbekämpning.
1 a § Vid varje kompetenscenter ska det finnas en eller flera vapenredogörare med redovisningsansvar för de tjänstepistoler som tilldelats berört
kompetenscenter. En vapenredogörare ska föra en förteckning över vilka
tjänstemän inom ansvarsområdet som tilldelats tjänstepistol. I förteckningen ska även antecknas uppgifter om genomförda skjutprov. Av 2 §
andra stycket framgår att en vapenredogörare även ska föra register över
vissa beslut.
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En vapenredogörare för varje kompetenscenter ansvarar för inventering och tillsyn av förvaring av tilldelade tjänstepistoler. Inventeringen
ska ske enligt de rutiner som fastställts i Ekonomihandboken för Tullverket avsnitt 5.4, i fråga om stöldbegärliga varor.
Vid processledningen Brottsbekämpning ska föras en förteckning över
samtliga tjänstepistoler och tjänstemän som tilldelats tjänstepistol.
2 § En tulltjänsteman får inneha en tjänstepistol endast om Tullverket har
tilldelat tjänstemannen vapnet, vapnet inte har återkrävts och tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till denna författning
för högst ett år sedan.
En tulltjänsteman som har tilldelats en tjänstepistol får bära vapnet
endast efter beslut i varje enskilt fall av en befattningshavare som särskilt
utsetts för uppgiften av ägaren av produktionsprocessen tullkriminalen.
Berörd vapenredogörare ska samla besluten i ett särskilt register sorterat
per tjänsteman.
Ett beslut enligt andra stycket får fattas endast när det är nödvändigt för
att genomföra
1. målinriktad spaning som tullkriminalen bedriver mot grov
brottslighet som Tullverket ska bekämpa,
2. tvångsingripande mot grov brottslighet som Tullverket ska bekämpa,
3. övningsskjutning eller
4. genomförande av skjutprov.
När en tulltjänsteman bär tjänstepistol med stöd av tredje stycket 1 och
2 ska han eller hon även bära skyddsväst vid ingripanden mot sådan
brottslighet.
En tulltjänsteman kan få särskilt tillstånd att bära tjänstepistol vid
övningsskjutning och provskjutning som syftar till att kvalificera
tjänstemannen för tilldelning och innehav av sådant vapen. Ett sådant
beslut om tillstånd fattas av befattningshavare enligt andra stycket.
6 § En tjänstepistol får användas av den som har rätt att bära vapnet för
övningsskjutning och för genomförande av skjutprov. Sådan användning
ska ske under betryggande former.
Under utbildning i användning av skjutvapen får eleven använda
vapnet enligt de instruktioner som den ansvarige läraren lämnar. Läraren
ska se till att användningen sker under betryggande former.
En huvudinstruktör ska utses av respektive kompetenscenter inom
brottsbekämpningsprocessen. I huvudinstruktörernas uppgifter ingår ansvar för utveckling och innehåll vad gäller utbildning, övning och
skjutprov.
En befattningshavare som utsetts i enlighet med 2 § andra stycket kan
ge en tjänsteman särskilt tillstånd att använda tjänstepistolen vid tävling.
Sådant tillstånd ska vara skriftligt och föras in i det register som anges i
2 § andra stycket. Tävlingsskjutning för vilken sådant tillstånd medgetts
betraktas som övningsskjutning vid tillämpning av denna författning.
2

TFS 2007:25
8 §3 När en tulltjänsteman har
1. dragit sin tjänstepistol för att avvärja en hotfull situation,
2. dragit sin tjänstepistol vid höjd beredskap enligt 5 § eller
3. avlossat skott för annat ändamål än utbildning, övningsskjutning
eller provskjutning,
ska tjänstemannen snarast lämna en skriftlig rapport om händelsen till
berört kompetenscenter och till processledningen Brottsbekämpning.
Kompetenscentret ska skriva ett yttrande över rapporter om händelser
som avses i första stycket 1 och 3 med en bedömning av hur åtgärden
stämmer överens med författningen. Yttrandet ska tillsammans med
rapporten snarast sändas till processledningen Brottsbekämpning.
Har personskada uppkommit till följd av användning av vapnet vid
utbildning, övningsskjutning eller provskjutning, ska skjutinstruktören
lämna en skriftlig rapport till berört kompetenscenter.
Har personskada uppkommit till följd av användning av en
tjänstepistol, ska vapnet så snart som möjligt lämnas till en vapenredogörare vid berört kompetenscenter eller till närmaste överordnad i
avvaktan på en utredning. En överordnad som fått ta hand om en
tjänstepistol enligt föregående mening ska snarast lämna vapnet till en
vapenredogörare. Förvaringen hos vapenredogöraren ska dokumenteras i
den förteckning som anges i 1 a §.
12 § En tulltjänsteman som tilldelats en tjänstepistol ska omedelbart återlämna vapnet om Tullverket har beslutat att det inte längre finns förutsättningar för tilldelning och innehav, eller om Tullverket i annat fall begär att
vapnet ska återlämnas.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2008.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Karin Engstrand
(Processen Brottsbekämpning)
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