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Utkom från trycket
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Med stöd av 18 § verksförordningen (1995:1322) föreskriver 1 Tullverket
följande.
Allmänt
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om krishanteringsarbete
inom Tullverket. Tullverkets krishantering enligt denna författning ska
stödja tullorganisationen vid en allvarlig händelse, som utgör hot mot
person, egendom eller information, och som inte kan hanteras inom ramen
för den ordinarie organisationen.
Bestämmelser om krishantering finns även i arbetsmiljölagen
(1977:1160), Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:7) om första
hjälpen och krisstöd samt föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:19) om
informationssäkerhet i Tullverket.
Ytterligare vägledning i krishanteringsarbete finns i skriften Krisberedskapsmyndigheten rekommenderar 2006:1 Basnivå för IT-säkerhet
(BITS).
Föreskrifter i anslutning till förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap finns i föreskrifter (TFS 2007:19) om tjänsteman i
beredskap vid Tullverket.
2 § Säkerhetschefen ansvarar för utveckling, samordning och kontroll av
krisberedskapen i Tullverket.
Krisplaner
3 § Vid Tullverket ska finnas krisplaner som ska användas i krissituationer som nämns i 1 § första stycket.
Tänkbara hot i verksamheten kan kategoriseras enligt följande:
– yttre hot (t.ex. hot mot anläggningar och egendom, inkl. beslagtaget
gods, angrepp på IT-system, våld eller hot om våld, smittspridning),
– inre hot (t.ex. brott inom organisationen, våld eller hot om våld),
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– olyckor (t.ex. brand, arbetsolyckor och allvarliga tillbud, arbetskamraters död eller dylikt),
– förtroendehot (t.ex. negativ ryktesspridning) och
– störningar i informationsförsörjning (t.ex. störningar i infrastruktur,
systemhaveri).
Krisplaner enligt första stycket ska finnas för varje i denna författning
angivet centralt och lokalt krisledningsområde.
4 § Säkerhetschefen ansvarar för utformningen av mallar för krisplaner.
5 § Av krisplanerna ska framgå hur anställda i Tullverket ska agera vid
olika händelser.
6 § Samtliga anställda ska informeras om de krisplaner som gäller för den
arbetsplats där de tjänstgör.
7 § Varje chef är inom sitt verksamhetsområde ansvarig för att en krisplan tillämpas i en uppkommen krissituation. En krissituation ska omgående anmälas till säkerhetschefen.
Krisledningsgrupper
8 § Det ska finnas en central krisledningsgrupp för Tullverket samt lokala
krisledningsgrupper i Luleå, Sundsvall, Stockholm, Malmö och Göteborg.
Övriga orter som är bemannade, inklusive Tullskolan i Norrtälje, ska i
krishanteringsarbetet höra till Sundsvall, Stockholm, Malmö eller Göteborg.
En förteckning över de olika gruppernas sammansättning med telefonnummer och faxnummer ska skickas till säkerhetschefen. Av förteckningen ska framgå vilket krisledningsområde de bemannade orterna ska
tillhöra.
9 § En lokal krisledningsgrupp ska ledas av chefen för det administrativa
servicecentret. I Sundsvall och Luleå leds gruppen av respektive avdelningschef. I Stockholm, Göteborg och Malmö ska kompetenscentercheferna ingå i den lokala krisledningsgruppen. Chefen för det administrativa
servicecentret alternativt avdelningschefen kan förordna annan att leda
gruppen. Den som ska leda en lokal krisledningsgrupp ansvarar för att det
upprättas krisplaner och administrativa rutiner för krisledningsområdet.
För varje ledamot i krisledningsgruppen ska det finnas en utsedd
ersättare som ska träda in när den ordinarie ledamoten inte är tillgänglig.
10 § Den centrala krisledningsgruppen består av Tullverkets ledningsgrupp. Den leds av generaltulldirektören eller annan förordnad chefstjänsteman.
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11 § Den centrala krisledningsgruppen ska leda respektive berörd lokal
krisledningsgrupp vid krissituationer som berör flera lokala krisledningsområden.
12 § Krisledningsgruppernas uppgift är att
– trygga människors liv, personliga säkerhet och hälsa,
– snarast involvera de resurspersoner som erfordras för att hantera
händelsen i det enskilda fallet,
– så långt som möjligt minimera skador på egendom och information,
– säkerställa att prioriterad verksamhet kan upprätthållas,
– säkerställa återgång till normal verksamhet och
– verka för att bibehålla omvärldens förtroende för Tullverket orubbat
efter händelsen.
13 § Varje chef ansvarar inom sitt verksamhetsområde, om denne anser
att det finns behov av att sammankalla krisledningsgruppen, för att kontakt tas med servicecenterchefen. För chefer vid IT-avdelningen och
administrationsavdelningen gäller dock att kontakt ska tas med respektive
avdelningschef i Luleå och i Sundsvall.
Säkerhetschefen samt pressjouren eller chefen för informationsstaben
ska informeras direkt när den lokala krisledningsgruppen sammankallas.
När någon av de chefer som avses i första stycket anser att det finns
behov av att sammankalla den centrala krisledningsgruppen ska detta
anmälas till säkerhetschefen och tjänsteman i beredskap vid Tullverket.
14 § Den som leder arbetet i en krisledningsgrupp ansvarar för att inträffad händelse dokumenteras och att krisledningsgruppens arbete utvärderas. En rapport ska skickas till säkerhetschefen senast fyra veckor efter
inträffad händelse. Säkerhetschefen ska analysera och sammanställa inkomna rapporter samt i förekommande fall informera övriga krisledningsgrupper om vad som framkommit.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Inger Withalisson
(Verksledningsstaben)

3

