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Utkom från trycket
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beslutade den 15 oktober 2012.
Tullverket föreskriver1 med stöd av 14 § förordningen (2007:782) med
instruktion för Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna
råd (TFS 2001:13) om tjänstepistol2
dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i författningen ska införas tre nya paragrafer, 2 a, 6 a och
13 §§, samt närmast före 13 § en ny rubrik av följande lydelse,
dels att det i författningen ska införas nya allmänna råd till 6 a § av
följande lydelse.
2 a § Det är inte tillåtet för en gravid tulltjänsteman att inneha och bära en
tjänstepistol. Bestämmelserna i 11 § är tillämpliga i dessa fall.
6 §3 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 befattningshavare som utsetts i enlighet med 2 § andra stycket kan
ge en tjänsteman särskilt tillstånd att använda tjänstepistol 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.
6 a § En tjänstepistol får inte användas av en gravid tulltjänsteman.
Allmänna råd
Den gravida tulltjänstemannen ansvarar för att anmäla sin graviditet till närmaste
överordnad. Tullverket har ansvar för att informera den gravida tulltjänstemannen
om de risker som finns i samband med tjänstgöringen.
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Dnr STY 2012-390.
Författningen omtryckt TFS 2006:5.
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Senaste lydelse TFS 2010:3. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.
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Förstöring
13 § Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm, Kompetenscenter Gränsskydd Göteborg, Kompetenscenter Gränsskydd Malmö och Norrlandsfunktionen ska ansvara för att tjänstepistoler skrotas enligt en särskild
rutinbeskrivning när de ska avvecklas.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2012.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Sven-Peter Ohlsson
(Processen Brottsbekämpning)
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