
Intresseanmälan för strålskyddsexpert på konsultbasis för 

Tullverkets strålskyddsverksamhet. 

Om Tullverket 

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar 
till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Tullverket förenklar den legala handeln 
och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel 
gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Tullverkets uppdrag kommer från 
Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 100 anställda. 

 

Tullverkets användning av röntgenutrustning 

I Tullverkets arbetsmetoder ingår användning av olika metoder för röntgenundersökning av 
fordon och containrar mm enligt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. För närvarande 
består de tillståndspliktiga röntgenverksamheterna inom Tullverket av: 

- Mobila skannrar, utrustade med linjäraccelerator som strålkälla, avsedda för 
röntgenundersökning av hela fordon, containrar med mera. I skannrarna ingår detektorer för 
att avslöja radioaktiva strålkällor i last och fordon. 

- Bärbar röntgenutrustning för undersökning inne i fordon.  

Tullverket har också anmälningspliktig verksamhet i form av kabinettröntgen,  
(bagageröntgen) ca 50 st. 

 

Strålskyddsexpert 

De tillståndspliktiga röntgenverksamheterna inom Tullverket kräver tillgång till en 
strålskyddsexpert enligt föreskriften SSMFS 2018:1, 3 kap, 12-13§.  

Strålskyddsexperten samverkar med sakkunniga inom Tullverket och Tullverkets ledning. 

 

Arbetsuppgifter 

Strålskyddsexperten ska ge råd inom de områden som avser röntgenverksamheter i SSMFS 
2018:1, Bilaga 5. Med tanke på möjliga fynd av radioaktiva strålkällor ingår i viss mån också 
hantering av radioaktiva ämnen. 

Strålskyddsexperten ska genomföra teoretisk och praktisk strålskyddsutbildning för 
tullaspiranter under utbildning och tulltjänstemän. 

Strålskyddsexperten ska medverka vid utveckling av material för strålskyddsutbildning på 
lärplattform. 

 

 



Omfattning 

Nedan visas hur debiteringen varit för strålskyddsexperten  sedan 2013. 

Det finns idag en oklarhet om hur mycket tid som kommer att åtgå för utbildning av 
nyanställda i Tullverket då det idag finns en politisk vilja om att kraftigt öka antalet 
gränsbevakare i Tullverket, det har talats om en utökning på upp till 500 personer. 

Några beslut om ökning av gränsbevakare är inte fattade ännu. 

Antal debiterade timmar: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Utbildning 82 87 1 54 81 132 
Strålskydd 224 54 43 16 10 112 
Summa 306 141 44 70 91 244 

 

Not: 2013 och 2014 var det mycket arbete med anskaffning av tre mobila röntgen och 2018 
har det varit arbete med att skriva ny ansökan till SSM för Tullverkets tillståndspliktiga 
verksamhet.  

 

Kompetens och erfarenhet 

Teoretisk kompetens och erfarenhet enligt SSMFS 2018:1, 3 kap, 13§. 

Förmåga och intresse av att genomföra teoretisk och praktisk strålskyddsutbildning på ett 
lättillgängligt sätt för elever med varierande utbildningsbakgrund. 

 

Ansökan 

Intresseanmälan ska skickas in till Tullverket genom e-postadressen 
tv.upphandling@tullverket.se. Märk intresseanmälan med ”UPP 2019-136”. Ansökan ska 
vara Tullverket tillhanda senast den 8 september.  

Tullverket kommer att göra ett urval bland intresseanmälningarna av vilka som kallas till 
intervju. Därefter kommer de som blir utvalda efter intervjun att erbjudas att inkomma med 
offert på ett fast årsarvode som ska inkludera tio timmars arbete och fast timpris för vidare 
arbete. 

Ett konsultavtal mellan Tullverket och strålskyddsexperten kommer att upprättas. Observera 
att Tullverket i detta fall önskar kontraktera en konsult och därför inte erbjuder en anställning. 

Avtal löper normalt på fyra år i staten. 

Aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma är en förutsättning för att kunna skriva avtal med 
Tullverket. 

 

 



Tillträde 

Avtalet med den nuvarande experten löper ut i slutet av 2019.  

Ny expert ska tillträda under hösten, oktober eller november 2019, för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte med nuvarande strålskyddsexpert. 

 

Frågor 

Frågor om denna intresseanmälan kan ställas till: 

Sakkunnig Poul Christoffersen, poul.christoffersen@tullverket.se , 040-661 34 24, sakkunnig 
Patrik Hagalid, patrik.hagalid@tullverket.se 08-405 04 450 och nuvarande strålskyddsexpert 
Åke Cederblad ake.cederblad@telia.com , 073-039 96 17 

 

 


