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- Val 2018

Inför valet till sveriges riksdag den 9 september har            
TULL-KUST riktat sig till de de nuvarande riksdagspartierna.                           
Detta görs genom en enkät med fyra frågor om tull - och
 kustbevakningsverksamheten. 
 Frågorna redovisas nedan och svaren på de följande sidorna.

I sammanställningen saknas Kristdemokraterna och Sverigedemo-
kraterna som inte inkommit med några svar. 

1 Tullverkets roll har varit i rampljuset sedan Sverige kom med i EU 
år 1995. Den gränsöverskridande brottsligheten fortsätter dock att 

öka liksom olaga införsel av narkotika och andra droger som idag 
är större än någonsin. Nästintill dagligen möts vi av rapporter om 
dödsskjutningar, gänguppgörelser och ett ökat antal vapen i omlopp i 
Sverige. Det som för några år sedan sågs som enstaka händelser eller 
undantag är idag normalläge och riskerar leda till en likgiltighet som 
blir ännu större. Det eskalerande våldet och antalet skottlossningar 
med dödlig utgång innebär direkta hot mot medborgare och 
blåljuspersonal. Hur ser ert parti på Tullverkets roll som del av 
samhällets brottsbekämpning?  

2   Brexit har resulterat i en ovisshet och för tillfället verkar en 
övergångsperiod aktuell, vilket kommer innebära att Tullverket 

kommer behöva hantera varor som kommer från Storbritannien som 
importvaror från ett land utanför EU och varor som förs från EU till 
Storbritannien som exportvaror till ett land utanför EU. Storbritannien 
är en stor handelspartner för Sverige, både för privatpersoner och 
företag. Landets utträde ur EU kommer resursmässigt att medföra 
arbete både i klareringsverksamheten och i den fysiska kontrollen 
av varor. Hur ser ert parti på behoven av de resursförstärkningar 
Tullverket begär med anledning av Brexit? 

3Inom vissa områden utgör Kustbevakningen den enda resursen 
och aktören till sjöss. Hur ser ert parti på Kustbevakningens 

förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt?

4Kustbevakningens ledning har i budgetunderlaget för 2019 ringat 
in att det behövs mer resurser för främst ökade underhålls- och 

avskrivningskostnader men reserverar sig för att det inte räcker 
till nya utmaningar när det gäller kris- och katastrofberedskap, 
totalförsvar och digitalisering. Hur ser ni på resurssituationen? 
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Tullverkets roll har varit i rampljuset sedan Sverige 
kom med i EU år 1995. Den gränsöverskridande 

brottsligheten fortsätter dock att öka liksom olaga införsel 
av narkotika och andra droger som idag är större än 
någonsin. Nästintill dagligen möts vi av rapporter om 
dödsskjutningar, gänguppgörelser och ett ökat antal vapen 
i omlopp i Sverige. Det som för några år sedan sågs som 
enstaka händelser eller undantag är idag normalläge 
och riskerar leda till en likgiltighet som blir ännu större. 
Det eskalerande våldet och antalet skottlossningar med 
dödlig utgång innebär direkta hot mot medborgare och 
blåljuspersonal. Hur ser ert parti på Tullverkets roll som 
del av samhällets brottsbekämpning?  

Tullverket fyller en 
viktig roll i samhällets 
brottsbekämpning, inte 
minst med arbetet att 
förhindra att illegala vapen 
m.m. förs in i Sverige. Vi 
är positivt inställda till 
att Tullverket fått ökade 
befogenheter att kontrollera 
införsel av explosiva varor 
från andra EU-länder 
samt de straffskärpningar 
som skett av vapenbrott 
och tillståndsplikten för 
explosiva varor. Vi har 
under mandatperioden sett 
till att Tullverkets förmåga 
att stoppa in- och utförsel 
av illegala varor stärkts 
genom ökade budgetanslag. 
Detta för att bl.a. möjliggöra 
investeringar i teknisk 
utrustning och mer personal. 
Vi anser att det är mycket 
allvarligt när blåljuspersonal 
blir attackerad och vi inser 
att något behöver göras för 
att värna blåljuspersonalen 
och dessa viktiga 
samhällsfunktioner. Det har 
nyligen kommit en statlig 
utredning med förslag om 
skärpta straff för bland annat 
angrepp mot blåljuspersonal. 
Vi har dock inte tagit ställning 
till alla förslag i utredningen 
ännu.

Tullverket har både i 
statsbudgeten för 2018 
och i vårändringsbudgeten 
fått kraftigt ökade anslag. 
Tillskottet är det största på 
ett decennium. Tullverket 
har som en av sina 
huvuduppgifter att vara en 
del i samhällets gränsskydd 
och genom detta bedriva en 
brottsbekämpande verksamhet 
och gjorde rekordbeslag 
på narkotikaområdet 
2017. Att samarbetet 
mellan Tullverket och 
Polismyndigheten fungerar 
är en förutsättning för en 
effektiv brottsbekämpning. 
Samverkan mellan Polisen 
och Tullverket är nödvändig 
för att stoppa smugglingen. 
Det är ett gemensamt mål 
och myndigheterna måste 
samverka mer och arbeta 
ännu bättre tillsammans, på 
samma sätt som de gjorde när 
myndigheterna tillsammans 
stoppade spritbussarna. 
Tullverket har tillsammans 
med Polismyndigheten 
och Kustbevakningen ett 
uppdrag om att förbättra 
samverkan för att förhindra 
utförsel av stöldgods. Det kan 
också finnas skäl att se över 
Tullverkets befogenheter.

Tullverket ska dock, som vi 
ser det, inte ta över Polisens 
roll eller arbetsuppgifter. 
Tullverket ska tex. tillkalla 
polis i hotfulla situationer. 
Den s.k. blåljusutredningen 
har utrett frågan om stärkt 
straffrättsligt skydd för 
blåljusverksamhet och andra 
samhällsnyttiga funktioner. 
Förslaget är på remiss och 
förslag ska komma som ska 
träda ikraft 1 januari 2019. 

Tullverket fyller 

en viktig roll 

i samhällets 

brottsbekämpning 
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Tullverket har en viktig roll i 
samhällets brottsbekämpning, 
inte minst vad det gäller att
stoppa inflöden av illegala 
vapen, narkotika osv. i 
Sverige eftersom det används 
i vidare till kriminalitet 
i landet, bl.a. inom den 
organiserade brottsligheten. 
Centerpartiet vill göra 
vapensmuggling till ett 
eget brott, med hårdare 
straff. Tullen har också en 
viktig roll att hindra att 
människosmuggling och 
trafficking in i Sverige. 
Men det är viktigt att 
också betona det viktiga 
arbete tullen kan göra för 
att stoppa utsmuggling av 
stöldgods. Vi vill ge tullen 
större befogenheter för att 
stoppa utsmugglingen av 
stöldgods på ett bättre sätt. 
Det är viktigt inte minst för 
att effektivt kunna stoppa 
stöldligor som härjar på 
landsbygden.

Tullverket har en viktig roll 
vad gäller gränsöverskridande 
brottslighet. I regering har 
Miljöpartiet gett Tullverket 
mer resurser för ökade 
tullkontroller vid gränserna 
i syfte att stoppa den illegala 
handeln med narkotika 
och vapen vilken bidrar 
till förekomsten av grov 
brottslighet i samhället. I 
enlighet med regeringens 
budget tillförs Tullverket 
115 miljoner kronor 2018 
samt 130 miljoner för 2019 
och 2020. Från 2021 uppgår 
ökningen till 185 miljoner 
kronor, vilket är en ökning 
med drygt tio procent jämfört 
med i dag. Regeringen har 
också gett Tullverket ökade 
möjligheter att ingripa mot 
explosiva varor när dessa förs 
in i landet.

För att upprätthålla lag och 
ordning i hela landet krävs en 
väl fungerande gränskontroll. 
Moderaterna vill stärka 
Tullverkets roll som 
brottsbekämpande myndighet. 
Situationen i utsatta 
områden, den organiserade 
narkotikahandeln och 
det grova gängvåldet 
innebär även att den 
brottsbekämpande och 
utredande verksamheten inom 
Tullverket blivit allt mer 
central. Moderaterna vill mot 
den bakgrunden öka antalet 
tulltjänstemän med 500 under 
nästa mandatperiod. Detta 
skulle bland annat möjliggöra 
ett intensifierat arbete mot 
smuggling av narkotika och 
illegala vapen. Dessutom 
bör Tullverkets tjänstemän 
få befogenhet att bland annat 
stoppa och undersöka fordon 
samt kvarhålla personer som 
påträffats med misstänkt 
stöldgods. Vi vill även utreda 
om Tullverket bör flyttas 
från Finansdepartementet 
till Justitiedepartementet i 
syfte att skapa effektivare 
samordning mellan 
de brottsbekämpande 
myndigheterna. 

Tullens arbete är av 
mycket stor betydelse i 
brottsbekämpningen och 
har också en viktig roll i 
Liberalernas politik mot 
gränsöverskridande brott. Vi 
vill stegvis öka Tullverkets 
anslag för brottsbekämpande 
verksamhet till ett påslag på 
150 miljoner kronor extra 
per år. Det är också viktigt 
att Tullen ges ökade resurser 
för att möjliggöra förbättrad 
kontroll av misstänkt 
smuggling, till exempel via 
hundsök. 

Liberalerna vill ändra 
inregränslagen för att 
ge Tullverket bättre 
befogenheter att ingripa 
mot den gränsöverskridande 
internationella brottsligheten. 
När Tullverkets befogenheter 
begränsades i samband med 
EU-inträdet var avsikten att 
detta skulle ske kompenseras 
med motsvarande 
insatser från polisen samt 
stärkt internationellt 
brottsbekämpande samarbete. 
Även om det internationella 
brottsbekämpande samarbetet 
har utvecklats är det helt 
otillfredsställande att tullare 
tvingas släppa igenom 
misstänkt stöldgods till t.ex. 
Sveriges grannländer. 

Likaså måste straffen för de 
grövsta smugglingsbrotten 
skärpas. Vi vill därför 
införa en ny bestämmelse 
om synnerligen grovt 
smugglingsbrott, bland 
annat för att komma åt de 
allvarligaste formerna av 

Gett Tullverket mer 

resurser

Centerpartiet vill 

göra vapensmuggling 

till e
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med hårdare stra
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vapensmuggling inklusive 
smuggling av handgranater. 
Genom att minimistraffet för 
dessa brott höjs förbättras 
möjligheten att använda 
tvångsmedel för att upptäcka 
smugglingen.
 

150 miljoner extra 

per år

Vill ö
ka antalet 

tulltjä
nstemän med 500 



4

Inför valet 2018
2

Brexit har resulterat i en ovisshet och för tillfället verkar 
en övergångsperiod aktuell, vilket kommer innebära 

att Tullverket kommer behöva hantera varor som kommer 
från Storbritannien som importvaror från ett land utanför 
EU och varor som förs från EU till Storbritannien som 
exportvaror till ett land utanför EU. Storbritannien är en 
stor handelspartner för Sverige, både för privatpersoner 
och företag. Landets utträde ur EU kommer resursmässigt 
att medföra arbete både i klareringsverksamheten och i den 
fysiska kontrollen av varor. Hur ser ert parti på behoven av 
de resursförstärkningar Tullverket begär med anledning av 
Brexit? 

Det låter som att Tullverket 
skulle behöva ett 
resurstillskott, men det är 
inget vi i dagsläget tagit 
ställning till.

Det är lite för tidigt 
att bestämt säga vilka 
konsekvenserna av 
Storbritanniens utträde ur 
EU kommer att bli. När vi 
vet vilka konsekvenserna 
blir måste vi naturligtvis ta 
hänsyn till detta när anslagen 
till Tullverket fastställs. 
Tullverket fick också, både i 
statsbudgeten för 2018 och i 
vårändringsbudgeten, kraftigt 
ökade anslag. Tillskottet är 
det största på ett decennium. 
Vi socialdemokrater tycker att 
det är bra att Tullverket har 
fått ökade anslag. 

För tid
igt att 

bestämt säga vilka 

konsekvenser Brexit 

får 
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Brexit riskerar att få stora 
konsekvenser för både EU 
och Sverige, inte minst 
för britterna själva. För 
att undvika de största 
osäkerheterna är det viktigt 
att få till ett avtal mellan EU
och Storbritannien innan 
utträdet i mars 2019. Sverige 
måste oavsett förbereda sig 
för ett Brexit och se över hur 
samhället kan behöva stärkas 
upp för att klara det merarbete 
som utträdet innebär. Ökade 
resurser till tullmyndigheten 
och andra myndigheter 
för att klara den ökande 
arbetsbördan pga. Brexit kan 
därför bli aktuella.

Ett omfattande arbete pågår 
inom kommissionen och 
medlemsstaterna för att 
komma fram till vilka regler 
och system som måste ändras 
när Storbritannien lämnar 
EU. Vi följer utvecklingen 
mycket noga och när de 
närmare förutsättningarna för 
utträdet blir mer klara och 
det också blir klart hur den 
framtida relationen kommer 
att se ut avser regeringen att 
återkomma om vilka åtgärder 
som eventuellt kan vara 
aktuella att vidta.

Tullverket har länge 
larmat om att man inte 
klarar av sitt uppdrag 
med nuvarande resurser. 
Moderaterna ökar därför 
anslaget till myndigheten 
nästa mandatperiod. 
Resurstillskottet möjliggör 
500 fler tulltjänstemän. 
Tullverkets mångfacetterade 
uppdrag omfattar främst 
att säkerställa en enkel och 
konkurrensneutral legal 
handel, ett upprätthållande 
av ett effektivt gränsskydd 
samt uppbörden av tull, 
skatt och andra avgifter till 
statskassan. Svensk ekonomi 
är beroende av handel med 
andra länder och vår export 
gör att svensk ekonomi 
växer. All administration 
och kontroll kring Sveriges 
handel behöver därför 
flyta friktionsfritt så att 
konkurrensneutralitet 
upprätthålls för vårt 
näringsliv. Denna uppgift 
kräver mer resurser med 
anledning av Brexit. Vår 
anslagsökning till Tullverket 
är därför viktig och omfattar 
Tullverkets hela uppdrag. 

Det behovet är påtagligt. 
Brexit-förhandlingarna är 
långt ifrån färdiga, så det är 
för tidigt att veta exakt hur 
Tullens verksamhet kommer 
att påverkas med start våren 
2019 och vilka regler som 
kommer att gälla på lång 
sikt. Men när Storbritannien 
drar sig ur EU leder det 
tyvärr till högre kostnader 
också i tullens kontroll- och 
klareringsverksamhet. Också 
på detta område har EU-
samarbetet fördelar, och det 
leder till kostnader att stå 
utanför. 
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Följer utvecklingen 

mycket noga 

Denna uppgift kräver 
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Inom vissa områden utgör Kustbevakningen den enda 
resursen och aktören till sjöss. Hur ser ert parti på 

Kustbevakningens förutsättningar att utföra sitt uppdrag 
på ett effektivt sätt?

Kustbevakningen har en 
mycket bred och omfattande 
verksamhet bland annat att 
följa den internationella 
utvecklingen inom 
verksamhetsområdet. Vi anser 
att ett ökat samarbete med 
andra länders motsvarighet 
borde vara både möjligt 
och önskvärt. Vidare har 
Kustbevakningen flera viktiga 
uppdrag som rör till exempel 
miljön, fisket och ordningen 
till sjöss. Vi tycker att det är 
bra att kustbevakningen har 
fått utökade befogenheter. 

Vi socialdemokrater är 
oerhört stolta och tacksamma 
över det fantastiska arbete 
som Kustbevakningen utför. 
Personalens kompetens och 
engagemang imponerar och 
vi kommer självklart fortsätta 
stödja Kustbevakningens 
viktiga verksamhet. Den 
socialdemokratiskt ledda 
regeringen föreslår också att 
Kustbevakningen får utökade 
befogenheter genom en ny 
kustbevakningslag. Lagen 
utökar Kustbevakningens 
ansvar för brottsbekämpning 
och ordningshållning till 
sjöss. Vi socialdemokrater 
anser att större befogenheter 
för Kustbevakningens ökar 
tryggheten vid våra gränser, 
kuster och till sjöss. Den nya 
kustbevakningslagen och 
övriga lagändringar föreslås 
träda i kraft den 1 januari 
2019.
Den socialdemokratiskt 
ledda regeringen ser det 
som en självklarhet med 
en nära myndighetsdialog 
för att på bästa sätt stödja 
Kustbevakningen i dess 
viktiga verksamhet.

Större befogenheter 

ökar try
ggheten vid 
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andra länder borde 

vara möjligt och 
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Kustbevakningen har ett 
mycket viktigt uppdrag, inte 
minst till sjöss. Med en tydlig
uppdragsbeskrivning och 
målstyrning kan arbetet 
underlättas och verksamheten 
prioriteras. Regeringens 
styrning måste vara tydlig vad 
gäller krav och förväntningar 
så att resurserna kan 
användas på bästa sätt, till 
det är avsett att användas. Vi 
ser positivt på den samverkan 
som Kustbevakningen 
har med andra aktörer 
till sjöss, allt från Polisen 
till Sjöfartsverket och 
länsstyrelsen. Framöver är 
det också viktigt att samverka 
mer med aktörer som arbetar 
med klimat och miljö, såsom 
SMHI, men också universitet 
kring kusterna. Så, genom 
en tydligare målstyrning 
och beställning tror vi att 
Kustbevakningen får bättre 
förutsättningar att bedriva
sin verksamhet, även om man 
gör ett bra jobb redan idag. 

Kustbevakningens 
verksamhet är naturligtvis 
mycket viktig. Miljöpartiet 
har i regering har gett 
Kustbevakningen, 
Polismyndigheten 
och Tullverket ett 
regeringsuppdrag att 
utöka samarbetet mot 
utförsel av stöldgods och 
Kustbevakningen har fått 
utökade befogenheter för att 
kunna ingripa mot stöldligor.

Kustbevakningen har ett 
brett och viktigt uppdrag 
som berör allt från liv- 
och miljöräddning till 
övervakning till sjöss och 
internationella insatser. 
Myndigheten har vid flera 
tillfällen visat att man kan 
lösa sina uppgifter på ett 
mycket bra sätt. Det gäller 
till exempel Frontexinsatsen 
i Medelhavet för att övervaka 
EU:s yttre gräns och rädda liv, 
och nyligen grundstötningen 
av fartyget Makassar 
Highway och de oljeutsläpp 
som skedde i samband med 
detta. Dock så finns det 
problem i Kustbevakningens 
verksamhet som måste 
åtgärdas. Det gäller till 
exempel personalbristen som 
begränsar myndighetens 
uthållighet i längre insatser 
samt ökade kostnader för 
materielförsörjning och 
totalförsvar. 

Liberalerna anser att 
Kustbevakningen utför sitt 
uppdrag med hög kompetens 
och skicklighet. Vi politiker 
har en viktig uppgift att 
ge Kustbevakningen goda 
förutsättningar inom 
såväl räddningstjänst 
och kontrollverksamhet 
som brottsbekämpande 
verksamhet. Bevakningen 
av svenska kuster är en 
samhällsuppgift vars 
betydelse knappast kommer 
att minska framöver, snarare 
tvärtom. 
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Kustbevakningens ledning har i budgetunderlaget 
för 2019 ringat in att det behövs mer resurser för 

främst ökade underhålls- och avskrivningskostnader men 
reserverar sig för att det inte räcker till nya utmaningar när 
det gäller kris- och katastrofberedskap, totalförsvar och 
digitalisering. Hur ser ni på resurssituationen? 

Det är inget vi tagit ställning 
till. Det är något vi får titta 
närmare på till höstens 
budgetarbete.

Det viktigt att kontinuerligt 
följa utvecklingen och 
föra en aktiv dialog med 
myndigheten. Självklart 
vill vi socialdemokrater 
att myndigheten ska ha 
tillräckliga resurser för 
att utföra sitt arbete på 
ett bra sätt. Vi vet att 
Kustbevakningen har en 
konstruktiv dialog med det 
socialdemokratiskt ledda 
Justitiedepartementet kring 
dessa frågor. 

Vill sj
älvklart att 

myndigheten ska ha 
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Kustbevakningen har en 
viktig roll för den marina 
sektorn såväl som för 
svensk krisberedskap och i 
utvecklingen av totalförsvaret. 
För att Kustbevakningen 
ska kunna genomföra den 
verksamhet som förväntas 
krävs inte minst en tydlig 
uppdragsbeskrivning men 
också att Kustbevakningens
ledning prioriterar 
verksamheten på bästa sätt. 
Exempelvis kan det finnas 
vinster att göra genom att
tydligare använda de nyinköpta 
kombinationsfartygen för att 
nyttja dess potential på bästa 
sätt.
Kustbevakningen bistår många 
aktörer med en unik kompetens 
och vi måste säkerställa att 
den används till rätt saker. 
Totalförsvarsplaneringen är i 
sin linda och kommer behöva 
intensifieras de kommande 
åren. Det kommer leda till krav 
på ökade resurser från flera 
aktörer, allt eftersom
behoven klarnar och utreds. 
Hittills har vissa förstärkningar 
gjorts på det civila försvaret 
motsvarande ca 400 miljoner 
kr/år. Försvarsberedningen 
bedömer i sin rapport 
”Motståndskraft” att behovet
samlat för det civila försvaret 
kommer uppgå till 4,2 
miljarder kronor/år i slutet av 
nästa försvarsperiod 2021-
2025. Det är rimligt att anta 
att även Kustbevakningen i så 
fall kommer kunna ta del av 
dessa pengar. På samma sätt 
kan Kustbevakningen söka om 
pengar för att stärka sin
krisberedskap från MSB.

Miljöpartiet och regeringen 
är informerad om 
myndighetens behov och 
bereder detta i vanlig 
ordning. 

Kustbevakningen står 
onekligen inför en rad 
utmaningar och vi har 
tagit del av myndighetens 
budgetunderlag där man är 
tydlig med problembilden 
och de resurser som 
behövs. Från Moderaternas 
sida anser vi att det bör 
göras en genomlysning 
av Kustbevakningens 
verksamhet och 
resurstilldelning för att se 
om det går att hitta en bättre 
balans som inte leder till de 
underskott i verksamheten vi 
ser idag. Detta särskilt i ljuset 
av att myndigheten föreslås 
få nya uppgifter. Det finns 
även fog för att gå vidare och 
se om det går att ytterligare 
samordna Kustbevakningens 
verksamhet med 
Försvarsmaktens för större 
gemensam nytta. Slutligen 
vill vi även överväga att 
flytta myndigheten från 
Justitiedepartementet till 
Försvarsdepartementet, 
som en del i att göra 
Försvarsdepartementet till ett 
totalförsvarsdepartement.

Liberalerna anser att 
myndigheten har gjort en 
gedigen analys. Regeringen 
har utökat sjöterritoriet med 
ytterligare 12 nautiska mil 
där Sverige ska ansvara för 
miljötillsyn, skatter, hälsa 
och så vidare, vilket också 
detta ökar Kustbevakningens 
ansvar. Vi har ännu inte 
lagt vårt budgetförslag för 
2019, men Liberalerna är 
det alliansparti som har de 
högsta ambitionerna för att 
stärka totalförsvaret, och 
Kustbevakningens roll i det 
avseendet kommer att bli än 
viktigare framöver. 
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