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Uppdrag till Tullverket att lokalisera viss verksamhet 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Tullverket att lokalisera minst 30 årsarbetskrafter från 

Stockholm till Malmö. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 31 januari 

2019. 

Tullverket ska även pröva om den del av myndighetens it, administration 

och HR-verksamhet, som för närvarande bedrivs i Stockholm, istället kan 

lokaliseras till Luleå respektive Sundsvall. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 

15 mars 2019. 

Bakgrund 

Regeringen meddelade i budgetpropositionen för 2018 att den avser att 

fortsätta arbetet med att omlokalisera myndigheter (prop. 2017/18:1 utg. 

omr. 2 avsnitt 5.5). Riksdagen har tidigare beslutat om tillkännagivanden till 

regeringen om lokalisering av statliga myndigheter (bet. 2015/16: NU17, 

rskr. 2015/16:201 samt bet. 2015/16: FiU25, rskr. 2015/16:208).  

Tullverket bedriver verksamhet i hela landet men personalen finns 

framförallt vid de tre huvudorterna Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Administrationsavdelningen är koncentrerad till Sundsvall och it-avdelningen 

till Luleå. Myndigheten består av ca 2 000 anställda. Huvudkontoret ligger i 

Stockholm. 

Myndighetens kärnverksamhet utgörs av brottsbekämpning och effektiv 

handel. Brottsbekämpningen arbetar bl.a. med att kontrollera och övervaka 
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trafiken så att bestämmelserna om in- och utförsel följs. Effektiv handel 

arbetar bl.a. med att fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en 

riktig uppbörd kan säkerställas. Till kärnverksamheten hör dessutom en 

analys- och underrättelsefunktion som bl.a. selekterar gods för vidare 

kontrollåtgärder. Därutöver finns stabs- och stödverksamhet i form av 

ledning, it, administration etc.  

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit en kraftig ökning 

av Tullverkets anslag i syfte att förstärka tullkontrollerna vid gränserna. Med 

anledning av anslagsökningen arbetar Tullverket för närvarande med att 

rekrytera nya medarbetare, varav 50 tjänstemän ska placeras i Malmö.  

Närmare om uppdraget 

Tullverket ska lokalisera minst 30 årsarbetskrafter från Stockholm till Malmö 

utöver de 50 nya tulltjänstemän som ska förstärka tullkontrollverksamheten i 

Malmö. 

Tullverket ska även pröva om den del av myndighetens it, administration 

och HR-verksamhet, som för närvarande bedrivs i Stockholm, istället kan 

lokaliseras till Luleå respektive Sundsvall. 

Lokaliseringen ska genomföras på ett sådant sätt att Tullverkets verksamhet 

kan fungera effektivt med bibehållna resultat och kvalitet i förhållande till 

företag och allmänhet på både kort och lång sikt. Eventuella merkostnader 

till följd av lokaliseringen ska hanteras inom ramen för beslutade medel och 

krediter på anslag 1:2 Tullverket. 

Uppdraget ska vara genomfört senast den 31 januari 2019 och redovisas till 

regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 mars 2019. Redovisningen 

ska omfatta en redogörelse av vidtagna åtgärder samt beskriva 

verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenser av uppdraget. 

Tullverket ska även redogöra för sin prövning av om den del av it-, 

administration- eller HR-verksamhet, som idag bedrivs i Stockholm, istället 

kan lokaliseras till Sundsvall respektive Luleå. 
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På regeringens vägnar 

  

Per Bolund  

 Åsa Botes 
 

 

Kopia till 

Skatteutskottet 

Statsrådsberedningen/SAM 

Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ 

Arbetsgivarverket 

Kammarkollegiet 

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S,P,O) 

Seko, Service och kommunikationsfacket (Seko) 

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco-S) 

TULL-KUST 

Trygghetsstiftelsen 


