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Minnesanteckningar  

Referensgrupp Elektronisk tull, 12 februari 2014 

 

Deltagare: 

Kerstin Persson, Sveriges Integrerade Express Transportörer, SIET 

Tommy Pilarp, Transportindustriförbundet 

Joachim Glassell, Svensk handel 

Per-Anders Lorentzon, Sydsvenska handelskammaren 

Fredrik Edholm, Stockholms handelskammare 

Mårten Zetterberg, Sveriges skeppsmäklareförening 

 

Tullverket 

Sofia Ekelöf, biträdande chef Effektiv handel, leder program Elektronisk tull 

Åsa Wilcox, chef Effektiv handel, leder styrgruppen för Elektronisk tull 

Evelina Mibesjö, kommunikationsstrateg 

 

Mötets öppnande 

Åsa Wilcox hälsade alla välkomna till det här första mötet med 

referensgruppen för Elektronisk tull. 

 

Elektronisk tull  

Sofia Ekelöf berättade om programmet Elektronisk tull under rubrikerna: 

 Vad gör programmet? 

 Hur ser planen ut? 

 Vilka är utmaningarna den närmaste tiden? 

 

Program Elektronisk tull styr mot den nya lagstiftningen inom EU, Tullkodex 

för unionen (Union Customs Code, UCC) samt Tullverkets egen målbild. 
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Arbetet innebär nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Grunden 

till programmet finns i den handlingsplan som projekt Elektronisk tullhantering 

levererade till Tullverkets ledningsgrupp i juni 2013.  

 

Programmet ska skapa övergripande planering och organisation för omställning 

för företag, interna verksamheten inklusive utbildning, information och 

anpassning av regelverk. Det ska leda till rätt förändring vid rätt tillfälle och till 

rätt pris. Inom programmet planeras totalt ett trettiotal projekt fram till 2021. 

 

Programmet styrs av sponsor Åsa Wilcox tillsammans med en styrgrupp och 

leds av Sofia Ekelöf. 

 

Programmet ska leda till effektiviseringar samt automatiseringar vilket ger 

ledtids- och kostnadsreduktion. Det ska göra att Tullverket uppfyller kravet i 

UCC om att uppgifter lämnas ektroniskt och det kommer att ge högre kvalitet i 

lämnade uppgifter, ökad spårbarhet samt bättre möjligheter till selektering. 

 

Uppskattad kostnad för samtliga förändringar är cirka 626 miljoner kronor. 

Tullverket har fått utökat anslag om 102 miljoner över en femårsperiod. 

 

Referensgruppen 

Evelina Mibesjö berättade om syfte och mål med referensgruppen.  

 

Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter 

på programmets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och 

näringslivet att nå målen med förändringsarbetet.  

 

Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att 

deltagarna tar med sig synpunkter och åsikter från sina organisationers 

medlemmar till gruppen. Målet är att referensgruppen ska bidra till ett gott 

slutresultat där näringslivet känner att de har varit delaktiga i processen.  

 

Information om gruppen och vilka som deltar samt dagordning och 

minnesanteckningar publiceras på tullverket.se. 

 

Referensgruppen kommer tillsammans att utvärdera arbetet i slutet av 2014. 

Det finns inget slutdatum satt för gruppen. 

 

Deltagarna från näringslivet ombads säga sina förväntningar på arbetet i 

referensgruppen.  

 Svar på vad Elektronisk tull innebär konkret för företagen. 

 Önskemål om att finansdepartementet skulle finnas representerat i 

gruppen.  
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 Tullverket bör tänka ”utanför boxen” i sina näringslivskontakter, inte 

bara ha dialog med tullansvariga utan även kontakta personer inom till 

exempel inköp eller logistik.  

 Det skulle ge mer dynamik om fler aktörer engagerades i olika 

sammanhang, Kommerskollegium nämndes som ett exempel. 

 Önskemål om att ta upp hur det som händer i Bryssel kommer att 

påverka företagen.  

 Önskemål att någon av Tullverkets specialister/experter som åker på 

möten i Bryssel skulle komma och berätta om vad som händer där och 

hur näringslivet kan påverka arbetet.  

 Önskemål om att få information om arbetet med och 

påverkansmöjligheter på den nationella lagstiftningen.  

 

Aktuellt från Tullverket och organisationerna 

Aktuellt från Tullverket är projektet Ankomst, presentation och sjöfart och den 

basplatta som det projektet ska ta fram. Fartygsrapportering ingår i det 

projektet. Projektet är inne i sin analysfas som beräknas vara klar i sommar. 

Sponsor är Anne Törnqvist. 

 

Projekt Selektering i varuflödet startade i höstas och dess analysfas beräknas 

vara klar i april. Sponsor för projektet är Suzanne Brindeby. 

 

Projekt Tullager beräknas startas i april. Sponsor för projektet är Katarina 

Spolén.  

 

Programmet arbetar med att titta på hur Tullverket kan öka sin förmåga, det vill 

säga vilka kompetenser Tullverket har och vilka som behövs. 

 

Just nu pågår även arbete med lagstiftningsfrågor, både nationell lagstiftning 

(där arbetet inte är påbörjat än) och tillämpningsföreskrifter till UCC. I vår 

kommer en arbetsgrupp med representanter från näringslivet att samlas och 

diskutera de förslag till tillämpningsföreskrifter som kommissionen skickat ut.  

 

Sydsvenska handelskammaren, Västsvenska handelskammaren och 

Handelskammaren i Stockholm arrangerar rundabordssamtal med Tullverkets 

GD Therese Mattsson under våren. Sydsvenska handelskammarens träff är 

bokad till 5 juni.  

 

Handelskamrarna har också börjat planera inför årets tulldagar där Elektronisk 

tull är ett givet ämne.  
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Övriga tankar/synpunkter som kom upp under mötet 

Det finns en oro för att den Single Window-lösning som Sjöfartsverket jobbar 

på och Elektronisk tull inte kommer att gå i takt och att företagen kommer att 

behöva arbeta i två ”fönster”. 

 

Större företag är oroliga ur ett konkurrensperspektiv för att olika EU-länder tar 

sig an förändringsarbetet på olika sätt. 

 

Önskemål om att förändringar inom klarering och selektering ska gå i takt.   

Framtida möten 

Evelina Mibesjö skickar ut förslag på datum för kommande möten. Nästa möte 

föreslås hållas i april. 

Avslutning 

Åsa Wilcox tackade gruppen för sitt deltagande och engagemang. 


