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 Justitiedepartementet 
 

 

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring 

(SOU 2021:35) 

Tullverket har granskat betänkandet mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur 

förslagen kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Tullverket delar utredningens 

bedömning att det finns behov av att på olika sätt stärka rättsprocessen och ställer sig 

positiv till de förslag som lämnas av utredningen. De förslag som har till syfte att stärka 

stödet till och skyddet för vittnen bedöms som särskilt positiva. 

Tullverket konstaterar att utredningens förslag om att den som skäligen misstänks för brott 

för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader ska underrättas 

om förutsättningarna för strafflindring på grund av utredningsmedverkan, kommer att 

beröra även Tullverkets verksamhet. Information om förutsättningarna för strafflindring 

kommer att bli aktuell att lämna av myndigheten i förundersökningar som rör grov och 

synnerligen grov smugglingsbrottslighet och även i förundersökningar som avser t.ex. 

misstänkta fall av grovt tullbrott, grov olovlig befattning med smuggelgods och grova fall av 

olovlig förflyttning av eller befattning med punktskattepliktiga varor. Förslaget kommer 

således att medföra nya arbetsuppgifter för myndigheten. 

Även förslaget om att information om rättsprocessen ska ges till vittnen i samband med 

förhör kommer att innebära visst merarbete för Tullverket. Som utredningen påpekar håller 

Tullverket vittnesförhör under förundersökningar enligt lagen (2008:322) om Tullverkets 

och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Det är dock vanligare 

att Tullverket håller vittnesförhör i förundersökningar enligt lagen (2000:1225) om straff för 

smuggling. Under förutsättning att den tillkommande information som ska lämnas kan 

integreras på ett effektivt sätt i befintliga rutiner är det rimligt att tro att eventuella 

ekonomiska effekter kan hanteras inom myndighetens beslutade ekonomiska ramar. 

Tullverket noterar att den föreslagna paragraf som i betänkandet benämns 35 kap. 12 b § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) troligen bör benämnas 35 kap. 12 a §. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Anna-Karin Leo. I den slutliga handläggningen har även överdirektören 

Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 

TULLVERKET 

Charlotte Svensson 

http://www.tullverket.se/
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