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Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om uniform;
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TFS 2004:27
Utkom från trycket
den 28 juni 2004

Tullverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § verksförordningen
(1995:1332).
1 § En tulltjänsteman skall bära uniform
— under tjänstgöring i klarerings- eller kontrollarbete där direkt
kontakt med allmänheten förekommer, eller
— när ansvarig chef annars bestämmer att uniform skall bäras.
Allmänna råd
Exempel på klarerings- eller kontrollarbete där direkt kontakt med allmänheten
förekommer är tjänstgöring i expedition, tullfilter eller röd punkt.
Ansvarig chef bör bestämma att uniform skall bäras t.ex. när en tulltjänsteman
skall representera Tullverket vid större mässor eller utställningar och det finns ett
värde i att uppträda i uniform. Vid sådan besöks- eller revisionsverksamhet som
normalt förekommer inom processen Effektiv handel bör uniform som regel inte
bäras.

2 § Ansvarig chef kan medge undantag från skyldigheten att bära uniform.
3 § En tjänsteman som regelmässigt tjänstgör i klarerings- eller kontrollarbete där direkt kontakt med allmänheten förekommer får bära uniform
även under annan tjänstgöring.
Generaltulldirektören, överdirektören, processägarna och cheferna för
kompetenscentren får efter eget val bära uniform.
En tulltjänsteman får inte bära Tullverkets uniform i andra fall än de
som anges i första och andra stycket samt i 1 §.
4 § En tulltjänsteman som på ett grannlands territorium utför uppgifter i
enlighet med lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete eller ett
gränstullsamarbetsavtal får bära svensk tulluniform enligt bestämmelserna
i denna författning om annat inte följer av avtalet eller annan författning.
En svensk tulltjänsteman skall inte bära ett annat lands tulluniform.
I andra fall än som avses i första stycket får en tulltjänsteman bära
uniform utomlands endast om detta beslutats av generaltulldirektören eller
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den som generaltulldirektulldirektören förordnat för uppgiften. Sådant
beslut skall vara skriftligt och diarieföras.
5 § Sådan tulltjänsteman som avses i 3 § andra stycket får i förekommande fall bära i 9 § angiven representationsuniform. Annan tulltjänsteman får bära representationsuniformen endast om tjänstemannen av behörig chef beordrats att bära denna uniform.
I andra fall än enligt första stycket är det uniform enligt 10 § som skall
bäras.
Allmänna råd
En tulltjänsteman bör beordras att bära representationsuniform endast i sammanhang där tjänstemannen representerar Tullverket utanför den vanliga klareringsoch kontrollverksamheten. Exempel på detta är representation i samband med för
Tullverket viktiga större mässor eller utställningar eller värdskap vid utländska
besök. Detta bör även gälla vid tulltjänstemans deltagande i utländska evenemang
där bärande av uniform välkomnas av värdlandets arrangör. Enligt 4 § andra
stycket inhämtas tillstånd i sådant fall hos produktionsprocessägaren Övrig brottslighet.

6 § När uniform bärs får endast i 9 respektive 10 § angivna persedlar och
kombinationer av persedlar bäras.
Till specialoverall skall uniformsskjorta eller svart alternativt marinblå
polotröja eller t-tröja bäras.
Uniform får bäras utan jacka eller uniformströja under förutsättning att
antingen pikétröja eller skjorta används. Skjortan får ha lång eller kort
ärm. När skjorta med kort ärm bärs utan jacka eller uniformströja får
slipsen vara avtagen och kragknappen uppknäppt. Enfärgad blå eller svart
t-tröja buren under skjortan får då synas i halsen.
Vid tjänstgöring utomhus skall föreskriven huvudbonad alltid bäras.
Allmänna råd
När flera tjänstemän arbetar tillsammans skall de eftersträva en likformighet vid
valet av uniform.

7 § Till uniformens sommarjacka, uniformströja, skjorta och pikétröja,
representationsuniformens kavaj och skjorta får utan särskilt tillstånd
bäras
— legitimationsmärke för tjänsteman som utför arbetsuppgifter för
annan myndighet än Tullverket,
— namnbricka,
— kungliga utmärkelser i form av släpspänne,
— svenska statliga utmärkelser i form av släpspänne,
— av FN tilldelade utmärkelser i form av släpspänne,
— av andra officiella utländska organ i tjänsten tilldelade utmärkelser i
form av släpspänne.
Till representationsuniformens kavaj får även bäras ovanstående utmärkelser i original.
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Annat tecken eller märke får bäras till uniform, representationsuniform
eller skyddsbeklädnad endast om detta beslutas av produktionsprocessägaren Övrig brottslighet. Sådant beslut skall vara skriftligt och
diarieföras.
8 § Tulltjänsteman får med anledning av dödsfall som berör denne personligen bära sorgtecken till uniformen.
Tulltjänsteman i uniform som deltar vid en tulltjänstemans begravning
skall bära sorgtecken. Sorgtecken bärs i form av ett svart band, ca 70 mm
brett, till kappa och jacka och placeras runt vänster arm strax under
tullemblemet. Vit skjorta får bäras till uniformen. Bärande av sorgtecken
till övriga uniformspersedlar bestäms i särskild ordning.
9 § Tullverkets representationsuniform består av
dubbelknäppt kavaj,
långbyxor alternativt kjol,
kappa,
uniformströja,
uniformsskjorta blågrå eller vit med kort alternativt lång ärm,
basker alternativt båtmössa eller skärmmössa,
slips, enfärgad marinblå alternativt svart s.k. säkerhetsslips,
enfärgade svarta skor och enfärgade svarta eller marinblå strumpor.
10 § Tullverkets arbetsuniform består av
sommarjacka,
kombijacka,
byxor,
termobyxor,
regnbyxor, marinblå,
pikétröja kort ärm, marinblå,
uniformsskjorta blågrå med kort alternativt lång ärm,
uniformströja,
specialoverall,
polotröja,
t-tröja,
basker alternativt arbetsmössa (keps) alternativt båtmössa,
stickad luva alternativt vintermössa,
slips, enfärgad marinblå alternativt svart s.k. säkerhetsslips,
enfärgade svarta skor och enfärgade svarta eller marinblå strumpor.
11 § I bilagan till denna författning återges vissa myndighetsmärken som
skall finnas på uniformen.
I särskild ordning föreskrivs om tilldelning av uniform, om gradbeteckningar och om andra uniformstecken.
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Denna författning träder i kraft den 12 juli 2004, då Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:25) om uniform och skyddsbeklädnad skall upphöra att gälla. De nya bestämmelserna skall dock när så är
möjligt tillämpas från och med den 1 juli 2004.
TULLVERKET
GÖRAN EKSTRÖM
Lennart Nilsson
(Produktionsavdelningen)
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Bilaga
Grafisk återgivning av vissa myndighetsmärken
(Ej skalenligt återgivna)

Myndighetsmärke för
bröstficka och skyddsväst

Tullemblem med myndighetsmärke i bågform för ärmar
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