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Remissyttrande av betänkandet Tullverkets rättsliga 
befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)  

 

Företagarna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade betänkandet och 

önskar framhålla följande. 

Bakgrund 

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

I en undersökning genomförd i januari 2022 uppgav 45 procent av brottsutsatta företagare 

att de blivit utsatta för någon form av stöld. Motsvarande siffra för företag inom 

byggbranschen var 68 procent.1 Samtidigt visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, 

att antalet inbrott på svenska byggarbetsplatser har ökat med 67 procent, från 3 488 år 2013 

till 5 835 år 2020. 

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. 

 
1 Företagarna, 2022: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2022/brott-mot-foretagare/ 
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Ställningstaganden 

Företagarna välkomnar utredningens förslag som syftar till att skapa en mer överskådlig, 

ändamålsenlig och enhetlig reglering av Tullverkets befogenheter i kontrollverksamheten och 

den brottsbekämpande verksamheten, genom att en ny lag, som benämns tullbefogenhetslag, 

införs. Det är enligt Företagarna särskilt angeläget att tydliggöra att Tullverkets primära 

uppdrag är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i samband med 

införsel och utförsel av varor, ingripa vid misstanke om brott som anges i den nya lagen och 

utreda och lagföra sådana brott.   

Delbetänkandets förslag är dock enligt Företagarna inte tillräckliga för att motverka den 

stora volymen av utförsel av stöldgods från Sverige. Företagarna välkomnar därför de 

tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen som regeringen, till följd av riksdagens 

tillkännagivanden, fattade beslut om den 13 april 2022 (Dir 2022:29). I tilläggsdirektiven 

framkommer att utredaren ska analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade 

möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor samt analysera behovet och 

möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen (2000:1225) om straff 

för smuggling.  

Företagarna anser att detta är betydligt mer verkningsfulla åtgärder och hoppas att 

utredningen i sitt slutbetänkande presenterar och tar ställning för tydliga förslag som ger 

Tullverket tillräckliga resurser och verktyg att motverka utförseln av stöldgods från Sverige.  
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