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Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri  

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket har granskat utkastet till lagrådsremiss mot bakgrund av myndighetens uppdrag 

och hur förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Inom ramen för 

Tullverkets verksamhet sker utbyte med andra länder. Information om samverkan med 

andra länder och organisationer kan vara känslig då det ger en bild av vilka Sverige 

samverkar med och på vilket sätt.  

Samverkan sker inom olika sakområden. Internationell samverkan för fred och säkerhet 

sker exempelvis inom ramen för FRONTEX (både bemanning av styrkor och underrättelse-

samverkan genom Eurosure II som finansieras av fonden för inre säkerhet), samverkan 

inom EMPACT inom ramen för Europol (inre säkerhet), samverkan inom ramen för CCWP 

Belt and Road samt enskilda konferenser inom exempelvis internationell transportsäkerhet. 

Ofta sker samverkan i underrättelsesyfte och omfattar inte sällan känslig och skyddsvärd 

information.  

Tullverket är positivt till förslaget som ger ökade möjligheter att skydda information inom 

ramen för samarbeten som Tullverket deltar i. I förlängningen innebär detta även ett stärkt 

skydd för Tullverkets verksamhet och enskilda tjänstemän i samband med utländska 

kontakter och samverkan med dessa samt bättre förutsättningar för internationell 

samverkan. Inom Tullverket kan det behövas vissa utbildningsinsatser för att säkerställa att 

berörda tjänstemän behärskar den nya regleringen. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Karin Engstrand. I den slutliga handläggningen har även överdirektören 

Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 
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