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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2007:15) om
batong;

TFS 2012:13
Utkom från trycket
den 18 oktober 2012

beslutade den 15 oktober 2012.
Med stöd av 14 § förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket
föreskriver1 Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter (TFS 2007:15)
om batong2
dels att författningens rubrik och 4–7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i författningen ska införas nya allmänna råd till 5 § av
följande lydelse.
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om batong
4 §3 En batong får endast användas för att förhindra våld mot tulltjänstemannen själv eller mot någon annan, eller för att undanröja hot som innebär trängande fara för sådant våld.
Bestämmelser om nödvärn finns i 24 kap. 1 § brottsbalken. Batongen är
avsedd att användas som hjälpmedel för att skapa distans och för att
avvärja våld.
Om en tjänsteman använder batong i fall som avses i första stycket ska
tjänstemannen snarast rapportera om denna användning till chefen för
respektive kompetenscenter eller till Norrlandsfunktionen.
5 § Under utbildning i användning av batong får tulltjänstemän använda
batongen enligt de instruktioner som den ansvarige instruktören lämnar.
En gravid tulltjänsteman får inte delta i eller närvara vid slagträning
som genererar starka ljud.
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 utbildningen. Instruktören bör i dialog med
den gravida tjänstemannen avgöra vilka övriga moment som hon bör avstå ifrån att
genomföra.
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6 § En batong får endast bäras i tjänsten. Under övrig tid ska batongen
förvaras i Tullverkets lokaler. Cheferna för tullkriminalavdelningarna,
biträdande cheferna för tullkriminalavdelningarna, cheferna för gränsskyddsavdelningarna, chefen för Norrlandsfunktionen och vakthavande
befäl samt ersättare för vakthavande befäl kan för visst tillfälle medge att
batongen för en kortare tid förvaras på en annan plats om det finns särskilda skäl och förvaringen sker under betryggande former. Ett beslut om
ett sådant medgivande ska dokumenteras.
7 § Vid processledningen för Brottsbekämpning ska föras en förteckning
över samtliga batonger och vilka tjänstemän som tilldelats batong.
Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm, Kompetenscenter Gränsskydd Göteborg, Kompetenscenter Gränsskydd Malmö och Norrlandsfunktionen ska ansvara för inventering av tilldelade batonger. Inventeringen ska ske enligt de rutiner som fastställts i Ekonomihandboken för
Tullverket avsnitt 5.4, i fråga om stöldbegärliga inventarier.

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