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Remissyttrande av promemoria Ändringar i 
smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att 
ingripa mot brott  

 

Företagarna har valt att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget och önskar framhålla 

följande. 

Brottslighet riktad mot företag är ett omfattande och ökande problem för Sveriges företagare. 

Enligt Företagarnas undersökningar bland våra medlemmar har vartannat företag med minst 

en anställd blivit utsatt för brott under den senaste femårsperioden. I en undersökning 

genomförd i november 2020 uppgav 39 procent av brottsutsatta företagare att de blivit 

utsatta för någon form av stöld, vilket kan jämföras med 24 procent i en motsvarande 

undersökning 2019. Bland företag inom byggbranschen har 57 procent blivit utsatta för stöld. 

Motsvarande siffra inom tillverknings- och industriföretag var 61 procent. Samtidigt visar 

statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, att antalet inbrott på svenska byggarbetsplatser 

har ökat med 63 procent, från 3 488 år 2013 till 5 671 år 2019. 

En allt större andel av inbrott och stölder som drabbar företag har under de senaste åren 

begåtts av internationella stöldligor. Enligt Polismyndighetens rapport ”Internationella 

brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet” från april 2019 står internationella 

brottsnätverk för uppskattningsvis 50 procent av bostadsinbrotten i Sverige och ungefär 90 

procent av stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner. 

För att motverka och bekämpa stölderna som drabbar Sveriges företag kommer det krävas en 

bred palett av åtgärder. Företagarna har under lång tid lyft problematiken med att Tullverket 

saknar befogenhet att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods. Enligt Tullverket har hela 

98 procent av myndighetens kontroller gjorts på införsel, medan utförselkontrollerna i 

princip har varit obefintliga.  
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Att ge såväl Tullverket som Kustbevakningen befogenhet att agera mot tillgreppsbrott och att 

göra utförsel av stöldgods till ett smugglingsbrott vore enligt Företagarna ett välbehövligt 

steg i rätt riktning. Företagarna tillstyrker därför förslagen i promemorian som syftar till att 

Tullverket ska ges befogenhet att kunna ingripa vid misstanke om brott som myndigheten i 

dag inte har självständig befogenhet att ingripa mot.  

Vid en sådan förändring är det dock avgörande att Tullverket i högre utsträckning inriktar sin 

verksamhet på just kontroll av utförsel av misstänkt stöldgods. Till detta vill Företagarna 

även lyfta vikten av att de ökade befogenheter som föreslås i promemorian också möts upp 

med ökade resurser till de brottsbekämpande myndigheter som berörs av förslagen.  
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