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Tullverket föreskriver1 följande med stöd av 14 § förordningen med instruktion (2007:782) för Tullverket.
Allmänna bestämmelser
1 § I denna författning förstås med
uniformspersedlar: klädesplagg eller utrustningsdetalj som ingår i uniformen,
skyddsutrustning: utrustning avsedd att bäras eller hållas av personalen
till skydd mot olika risker, t.ex. hjälmar, skyddsväst och skyddsskor,
personlig utrustning: utrustning som tillhandahålls av myndigheten för
arbetets utförande och som används av den enskilde tjänstemannen,
arbetsuniform: uniform för klarerings- och kontrollarbete utomhus,
uniform för inomhusbruk: uniform avsedd för huvudsaklig tjänstgöring
inomhus,
varselväst: flourescerande gul eller orange väst med reflexer vilken ska
bäras vid tjänstgöring eller utbildning som kräver synlighet, samt
representationsuniform: uniform för extern eller intern representation
för Tullverket.
2 § En uniform består av uniformspersedlar med myndighetsmärke och
tillhörande tjänstetecken enligt bestämmelserna i denna författning.
3 § Denna författning gäller för anställda vid Tullverket som enligt 9 § är
skyldiga att bära eller har tilldelats uniform, skyddsutrustning eller annan
personlig utrustning.
Berörda chefer inom Tullverket har ansvar för efterlevnaden av bestämmelserna i denna författning.
Närmare bestämmelser om uniformpersedlar och utrustning samt om
utformning och tilhandahållande av persedlarna och utrustningen beslutas
i särskild ordning.
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4 § Tullverket tillhandahåller uniformspersedlar, skyddsutrustning och
viss personlig utrustning till anställda. En anställd får endast bära sådana
persedlar och viss personlig utrustning som är tilldelade av Tullverket.
5 § Processen Brottsbekämpning ska ansvara för normgivning, kravställande och beställning av uniformspersedlar, skyddsutrustning och personlig utrustning.
6 § Tullverkets uniform är en symbol för anställning i Tullverket och
förmedlar den anställdes ställning som tulltjänsteman med rättsliga befogenheter gentemot allmänheten. Den uniformerade personalen ska därför
ha vårdad uniformsklädsel.
Allmänna bestämmelser om bärande av uniform
7 § En tulltjänsteman får inte bära uniform i annat fall än som är föreskrivet i denna författning.
8 § Uniform får endast bäras av en tulltjänsteman, generaltulldirektören,
överdirektören och chefer inom processerna Effektiv handel och Brottsbekämpning.
9 § En tulltjänsteman ska bära uniform
– vid klarerings- och kontrollarbete inom processen Effektiv handel där
direkt kontakt med allmänheten förekommer,
– vid kontrollarbete inom processen Brottsbekämpning, eller
– när ansvarig chef bestämmer att uniform ska bäras.
Ansvarig chef kan medge undantag från skyldigheten att bära uniform.
Ett sådant beslut ska dokumenteras.
10 § En tulltjänsteman inom processen Brottsbekämpning får bära uniform vid annat arbete än kontrollarbete.
11 § När flera tulltjänstemän i uniform tjänstgör tillsammans ska likformig uniformering eftersträvas.
12 § Vid behov kan uniform bäras under resa mellan hemmet och tjänstgöringsplatsen.
Uniformspersedlar med synliga myndighetsmärken och tjänstetecken
får inte bäras i kombination med civila kläder.
Allmänna råd
Uniform får täckas över med civil jacka vid resa mellan hemmet och tjänstgöringsplatsen eller motsvarande. Myndighetsmärken och tjänstetecken bör då inte
vara synliga.

13 § En svensk tulltjänsteman som på ett annat lands territorium utför
uppgifter i enlighet med lagen (2000:1219) om internationellt tullsamar2
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bete eller gränstullsamarbetsavtal får bära svensk tulluniform enligt bestämmelserna i denna författning om annat inte följer av avtalet eller annan författning. En svensk tulltjänsteman får inte bära ett annat lands
tulluniform.
I andra fall än som avses i första stycket ska ett beslut fattas i särskild
ordning. Ett sådant beslut ska dokumenteras.
Tilldelning av uniform
14 § Tullverket kan tilldela tjänstemän andra slags uniformer och persedlar för särskild tjänstgöring. Närmare bestämmelser om sådan tilldelning
beslutas i särskild ordning.
15 § Tilldelad uniform och utrustning tillhör Tullverket. Vid avslutad
anställning ska uniformen och utrustningen återlämnas till Tullverket.
16 § Vid tjänstledighet längre än tre månader ska viss personlig utrustning återlämnas.
Bärande av varselväst
17 § Vid arbete där fordonstrafik förekommer ska en tulltjänsteman bära
varselväst. Tulltjänstemannen ska även bära varselväst när det behövs av
arbetsmiljöskäl. En ansvarig chef kan medge undantag från att bära varselväst om det finns särskilda skäl. Varselväst får bäras till civila kläder.
Myndighetsmärken och gradbeteckningar
18 § Tullverkets myndighetsmärken återges i bilaga 1.
19 § Tullverkets gradbeteckningar indelas i gradbeteckningsgrupper. Den
grafiska utformningen framgår av bilaga 2. Närmare bestämmelser om
vilka befattningar som ingår i respektive gradbeteckningsgrupp beslutas i
särskild ordning.
Övrigt
20 § Om det finns särskilda skäl får generaltulldirektören besluta om
undantag från denna författning.
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Denna författning träder i kraft den 15 januari 2013, då Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2004:27) om uniform ska upphöra att
gälla.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Sven-Peter Ohlsson
(Processen Brottsbekämpning)
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Bilaga 1
Grafisk återgivning av vissa myndighetsmärken
(Ej skalenligt återgivna)
Myndighetsmärke för bröstficka och skyddsväst

Tullemblem med myndighetsmärke i bågform för ärmar
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Bilaga 2
Gradbeteckningsgrupper

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Grupp VIII

ASPIRANT
I
Grupp IX
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Grupp X

Grupp XI

Grupp XII

