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 Abstract 

 

Den första april år 2006 fick Kustbevakningen befogenheter att förelägga ordningsbot        

för vissa brott till sjöss. Vi önskar vi ta reda på vad detta innebär för Kustbevakningens 

och Polisens arbetsrutiner samt hur samarbetet mellan myndigheterna är utformat. Finns 

det risk för en konkurrensstämning mellan dem nu när kustbevakningen fått klassiskt 

polisiära befogenheter? Får vi en ökad övervakning av sjötrafiken nu när det finns två 

aktörer som på ett effektivt sätt kan lagföra brotten mot sjötrafikförordningen? Finns det 

risk för att dessa brott faller mellan stolarna då det är Polisen som i grund och botten är 

ansvariga för beivrande av brott men det är Kustbevakningen som i praktiken utför 

arbetet till sjöss? För att få svar på dessa frågor har vi hållit intervjuer med 

Kustbevakningen och Polisen i Härnösand. Både Polisen och Kustbevakningen anser att 

de nya rutinerna har anammats bra av personalen och de ser bara fördelar med det nya 

arbetssättet. Även om det är svårt att se vilka tidsbesparingar som gjorts så upplever 

både kustbevakningen och polisen att de nya arbetsrutinerna har förenklat deras arbete. 

Mellan myndigheterna finns ett samverkansavtal som reglerar arbetsfördelningen av 

beivrande av sjörelaterade brott och de upplever därför inga problem med detta. 

Däremot finns det oklarheter om vart Kustbevakningen har sina befogenheter rent 

geografiskt, och ett förtydligande av lagstiftningen kring detta vore därför önskvärt.



 

 

 Förkortningar 

 

KBV  Kustbevakningen 

O-bot  Ordningsbot 

FU  Förundersökning 

FU-ledare Förundersökningsledare 

LKC Länskommunikationscentral – Polisens larmcentral. Därifrån 

leds arbetet för poliser i yttre tjänst.  
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1  Inledning 

Kustbevakningen fick den första april år 2006 befogenheter att utfärda ordningsbot 

för vissa brott till sjöss, bland annat fartöverträdelser. Detta kan ses som något 

positivt, då det bör medföra en effektivare kontroll av sjösäkerheten och en 

avlastning för Polisen och resten av rättsväsendet. I längden kan det däremot få 

negativa konsekvenser. Om det inte finns klara direktiv om vilka som ska sköta vad 

så finns risken att sjötrafiksövervakningen faller mellan stolarna när de olika 

myndigheterna prioriterar sina arbetsuppgifter. Det här ämnet har vi valt att skriva 

om för att det känns intressant och aktuellt vilket gör att vi vill veta mer om 

konsekvenserna av de nya bestämmelserna.  

 

1.1 Bakgrund 

Kustbevakningen är till skillnad från Polisen en enda myndighet. Kustbevakningen 

är uppdelad i fyra regioner och har sitt centrala kontor i Landskrona. De olika 

regionerna är Östra, Västra, Södra och Norra regionen, vilka har sina respektive 

säten i Stockholm, Göteborg, Landskrona och Härnösand. 

Kustbevakningens huvudsakliga uppgifter är miljöövervakning och giftsanering på 

havet, i kustvatten samt i Vänern och Mälaren. En stor del av arbetstiden läggs även 

på de samarbetsuppgifter som de har tillsammans med Polisen, tullen och olika 

forskningsstationer. En del av det samarbete som KBV har med Polisen innefattar 

beivrande av brott mot Sjötrafiksförordningen 5:1 som omfattar bl. a 

hastighetsöverträdelser, förbud mot vattenskidåkning och dykning i vissa 

vattenområden och bestämmelser om ljus och signal.1  

Den första april 2006 ikraftträdde ändringen av ordningsbotskungörelsen 

(1968:199)2 som ger tjänstemän på Kustbevakningen befogenhet att utfärda 

ordningsbot för brott enligt sjötrafikförordningen (1986:300) 5 kap 1§. Detta bör ge 

en effektivare sjötrafikövervakning då det blir fler aktörer som effektivt kan 

kontrollera sjötrafiken och lagföra brott. Den första juli 2006 får tjänstemän vid 
                                                
1 Sjötrafikförordningen (1986:300) 
2 Ordningsbotskungörelsen (1968:199) 
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Kustbevakningen enligt lag även utfärda ordningsböter vid brott enligt 16§ tredje 

stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods3. Även tidigare kunde 

kustbevakningstjänstemännen ingripa mot dessa brott men var då tvungna att fylla i 

en blankett som sedan skickades till Polisen som i sin tur utredde brottet innan det 

gick vidare till domstol. Kustbevakningen, Polisen och Domstolsväsendet kan 

tillsammans ha sparat 2-4 timmars handläggningstid i och med de nya 

bestämmelserna.4  

Ordningsbot kan utfärdas när en person som begått ett brott skall åläggas med böter. 

O-bot är det enklaste sättet att lagföra någon för brott. Vid utfärdandet av 

ordningsbot erkänner den misstänkte brottet och godkänner det i förväg fastställda  

botbeloppet genom att underteckna ordningsboten. Man behöver då inte gå genom 

en åklagare och domstol för att lagföra personen. Ordningsbot kan därför inte 

användas om den misstänkta nekar till brottet eller om personen erkänner brottet 

men anser att han eller hon inte ska böta för sin förseelse. O-boten kan endast 

användas vid brott som finns reglerade i ordningsbotsystemet. Ett av det vanligaste 

föreläggandet av ordningsbot är när polisen skriver ut böter för fortkörning med bil. 

Vi önskar vi ta reda på vad det innebär för Kustbevakningens och Polisens 

arbetsrutiner att Kustbevakningen nu får utfärda ordningsböter. När 

handläggningstiden av brottsrapporteringen minskar lägger Kustbevakningen då den 

överblivna tiden till ökad sjötrafikövervakning och förebyggande arbete? Får vi en 

ökad övervakning av sjötrafiken nu när det finns två aktörer som kan lagföra brotten 

mot sjötrafikförordningen?  Hur har de nya bestämmelserna påverkat 

Kustbevakningens och Polisens prioritering och fördelningen av arbetsuppgifter? 

Vi har valt att skriva om följande då vi tycker att det är ett intressant och aktuellt 

ämne. Eftersom bestämmelserna om utfärdande av ordningsbot är så färska, känner 

vi att ett belysande av systemets eventuella brister kan bidra till ytterligare 

förbättringar inför framtiden. 

                                                
3  Ordningsbotskungörelsen (1968:199) 
 
4 Svensk polis nr 7, 2006 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa både fördelarna och nackdelarna med att 

Kustbevakningen fått befogenheter att utfärda ordningsbot. Vi vill kartlägga hur 

Kustbevakningen och polisen arbetar för att på bästa sätt tillvarata det nya systemet 

och därigenom väcka frågan om det finns behov av ytterligare förändringar.  

 

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar vi önskar få svar på i vår rapport är följande; 

• Hur ser Kustbevakningens organisation och arbetssätt ut? 

• Utnyttjar Kustbevakningen sina nya befogenheter att utfärda ordningsbot till 

fullo och går verksamheten att utveckla? 

• Finns det negativa attityder eller annan problematik kring arbetsfördelningen 

och samarbetet mellan Polisen och Kustbevakningen? 

 

1.4  Avgränsningar 

På grund av Kustbevakningens vida arbetsuppgifter har vi valt att avgränsa oss till 

att inte beröra Kustbevakningens möjlighet att utfärda ordningsbot ang. farligt gods 

utan fokusera på problematiken kring föreläggandet i samband med brotten i 

sjöfartförordningen 5:1. Då arbetssättet varierar inom landet bl.a. på grund av att det 

på vissa platser finns sjöpolis och på andra inte har vi valt att fokusera på 

Kustbevakningen och Polisen i Västernorrlands län, där det inte finns sjöpolis, med 

utgångspunkt i Härnösand.  
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1.5 Tillvägagångssätt 

Den 2 november 2006 gjorde vi ett studiebesök hos Kustbevakningen i Härnösand. 

Där intervjuade vi under en dryg timme Mats Nilsson, förundersökningsledare 

rörande miljöbrott, och Pär Berggren, Stabchef, om förändringarna som 

befogenheterna att utfärda ordningsbot medfört samt hur samarbetet fungerar och 

har fungerat med Polisen. Vid detta besök fick vi det mesta av materialet till vår 

rapport. Vi har även följt med en besättning på miljöbevakningsfartyget 005 (Se bild 

på försättsbladet) under deras arbete från eftermiddagen samma dag till morgonen 

därpå. Ombord på fartyget finns en mindre båt, som används vid trafikövervakning 

av fritidsbåtar. Besöket gjorde vi för att på ett avslappnat sätt kunna få en bild av 

hur kustbevakarna arbetar och höra vad kustbevakarna i yttre tjänst egentligen 

tycker om det nya arbetssättet. På så vis fick vi även en bättre inblick i hur 

kustbevakarna arbetar.  

För att få veta vad Polisen anser om Kustbevakningens nya befogenheter och hur 

det nya arbetssättet fungerar, höll vi en ca 30 min lång telefonintervju med Kenneth 

Bergquist, Närpolischef i Härnösand den 8 november 2006. 

Övrigt material till rapporten har vi inhämtat bl. a från Kustbevakningens hemsida, 

tidningsartiklar samt lagtext och förordningar.  
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2 Samverkansavtal mellan Kustbevakningen och Polisen  

Polismyndigheten i Västernorrlands län avser att i ökad utsträckning använda 

kustbevakningen för att utföra de åtgärder som behöver vidtas för att utreda 

händelser då det förekommer anledning att anta att sjörelaterade brott har begåtts. 

Det är de brott som omfattas av lag (1982:395) om kustbevakningens medverkan i 

polisiär övervakning. Parterna ska aktivt samverka för ett rationellt nyttjande av 

befintliga resurser. Förundersökningen leds av polisens FU-ledare eller av åklagare 

när förutsättningarna kräver det. Vid sjörelaterade brott skall polisens FU-ledare om 

det inte är olämpligt, begära att kustbevakningen anlitas för att biträda i 

förundersökningen. Kustbevakningen skall då biträda polisen om det finns resurser 

och den pågående verksamheten tillåter det. 

 Avtalet är undertecknat av Västernorrlands länspolismästare Sten-Olov Hellberg 

och kustbevakningens region nords regionchef Kennet Neijnes. Det upphör att gälla 

omedelbart vid uppsägning från någondera av parterna.  

Om inte brottet rapporteras genom en ordningsbot innebär avtalet i praktiken 

följande arbetsordning, som också finns med i dokumentet. Kustbevakningen vidtar 

inledande åtgärder och kontaktar sedan Polisens VB och meddelar vad som inträffat 

och vilka åtgärder som vidtagits. Polisens FU-ledare fattar beslut om vidare åtgärder 

och direktiv till KBV. Polisens FU-ledare diarieför ärendet hos Polisen och 

bestämmer om en förundersökning ska inledas. Om en förundersökning inte inleds 

så avslutas rapporteringen men om det startas en så lämnar Polisens FU-ledare 

direktiv för den fortsatta utredningen till KBV. Kustbevakningen kan på plats delge 

berörda personer misstanke, hålla förhör och göra beslag. KBV tar personalia och 

dagsbotsuppgifter på de berörda personerna. Kustbevakningen kan även slutdelge 

personer som är delgiven misstanke. Vid eventuella beslag tas godset till närmaste 

KBV-station och överlämnas sedan till polisen enligt överenskommelse. 

Kustbevakarna skickar samtliga handlingar till Regionsledning Nord. KBV:s FU-

ledare svarar för kvalitetssäkring och diarieföring hos KBV. Om en person är gripen 

eller omhändertagen överlämnas alla originalhandlingar som ingår i anmälan direkt 

från KBV till polisen. Polisen möter upp på kajen och tar hand om personen 

handlingarna och eventuella beslag. Om handlingarna inkommit till regionledningen 
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ansvarar KBV:s FU-ledare för att alla originalhandlingar överlämnas till polisen. 

Om det finns behov av kompletterande utredning initieras detta från polisen genom 

KBV:s VB som informerar KBV:s FU-ledare. Det är polisen som upprättar FU-

protokoll och slutredovisar ärendet.5 

 Lag (1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning, är den 

lag som reglerar kustbevakningens rättigheter att använda tvångsmedel enligt 

rättegångsbalken6. I den lagens 7 § finns grunden till det som i det här avtalet 

specificerats och förstärks mellan parterna i Västernorrland.7  

                                                
5  Samverkan vid förundersökning vid sjörelaterade brott. 
6 Lag (1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning. 
7 Samverkan vid förundersökning vid sjörelaterade brott. 



 

 7 

3  Resultat 

  

Under den här rubriken vill vi presentera vad som framkommit i de intervjuer vi 

hållit med Kustbevakningen och Polisen i Norra regionen samt det studiebesök vi 

gjorde på kustbevakningens fartyg. Under intervjuerna med Kustbevakningen fick 

vi ta del av föreskrifter som också här kommer att redovisas. 

 

 Kustbevakningens organisation och arbetssätt 

 

Kustbevakningen är en enda myndighet och har sin central del i Karlskrona. Landet 

är uppdelat i fyra regioner, Östra, Västra, Södra och Norra regionen. 

Region Ost omfattar havs- och kustområdena i Stockholms, Södermanlands, 

Östergötlands och Gotlands län samt Mälaren. Regionledning Ost är lokaliserad till 

Nacka. 

Region Väst omfattar havs- och kustområdena i Hallands län, Västra Götalands län 

samt Vänern och Vättern och har sin regionledning lokaliserad till Göteborg. 

Region Syd omfattar havs- och kustområdena i Kalmar, Blekinge och Skåne län. 

Den södra regionledningen är lokaliserad till Karlskrona. 

Region Nord omfattar havs- och kustområdena i Norrbottens, Västerbottens, 

Västernorrlands, Gävleborgs och Uppsala län. Regionledning Nord är lokaliserad 

till Härnösand.8 

Samarbetet regionerna emellan fungerar mycket bra. Kustbevakningen har en egen 

förundersökningsledning och driver själva utredningar ang. oljeutsläpp från fartyg. 

Frånsatt oljeutsläppsärenden är det dock fortfarande polisens ärende9. 

 

                                                
8 Kustbevakningens hemsida 
9 Nilsson Mats, KBV 



 

 8 

Härnösand som tillhör Norra regionen samarbetar med alla länens polismyndigheter 

och har samverkansavtal med dem alla, frånsatt Uppsala län. Det är en stående 

begäran från Polismyndigheterna att Kustbevakningen sköter utredningarna ang. allt 

sjörelaterat. Det fungerar så att när de påträffar något kontaktas LKC och det 

beslutas om en FU skall inledas. KBV får beslut om att t ex höra inblandade. KBV 

gör ofta hela utredningen själva och redovisar sedan ärendet till polisen. Det är hela 

tiden polisens ärende och det är Polisen eller åklagaren som är FU-ledare.  

Där det finns sjöpolis går ärendet till Polisen där sjöpoliser och sjöutredare sköter 

ärendet. 

 

På Kustbevakningen försöker man ha minst tre övervakningsenheter och ett 

miljöskyddsfartyg aktiva /dygn mellan Öregrund och Haparanda. Kustbevakningen 

finns förutom vid kusten, även vid Vänern och Mälaren men däremot inte vid 

Vättern.10 

 

 Utbildning i föreläggande av ordningsbot 

 

I Härnösand har kustbevakarna fått utbildning i att utfärda ordningsbot.  

Utbildningen hölls i våras och leddes av Härnösandspolisen. På Kustbevakningen 

tycker man att utbildningen var bra och att poliserna var väldigt kunniga, dels på att 

skriva ordningsböter, men även på att lära ut. 

 

 Kustbevakningens arbete 

 

Arbetet varierar från säsong till säsong. Kustbevakningen är begränsade i sitt 

utfärdande av ordningsbot i den mening att man endast utfärdar böter vid brott mot 

sjötrafiksförordningen. Kustbevakningens befogenheter att utfärda ordningsbot 

rörande farligt gods finns i lagtext, men är ännu inte upptagit i ordningsbotsystemet 

men är något kustbevakarna kommer att kunna arbeta med i framtiden men inte i 

dagsläget. Det är därför främst fritidsbåtar man nu arbetar emot med hjälp av         

O-boten. Under säsongen juni-aug, styrs verksamheten mycket mot övervakning 

och kontroller och man rör sig då i de områdena där man kan påträffa fritidsbåtar. 

                                                
10 Berggren Pär, KBV 
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Kustbevakningen sätter inom respektive regionen upp egna mål om 

bl.a. hur många kontroller, blås, mm som ska genomföras. Detta delas sedan upp 

stationsvis. Man sätter upp olika mål beroende på vilken säsong det är och vilken 

sjöfart som är ute. Arbetet är säsongsbetonat, och på sommaren blir det mycket 

arbete. Det är då hastighetskontroller och mycket sjöbevakning som gäller eftersom 

det rör sig mycket folk och fritidsbåtar på sjön. Under somrarna rör man sig även på 

naturvårdsområden.11 

 

Det mesta har fungerat bra när det gäller utfärdandet. Några fel har det däremot 

blivit eftersom det är mycket nytt. Det har blivit något fler rättningar än vad man 

hade hoppats på. I början skrevs det också fler primärrapporter än vad som hade 

varit önskvärt. Allt administrativt sköts ifrån Stockholm, och det är de som prickar 

av, prickar i och granskar utfärdandena.  De får då mycket större rutin just på hur ett 

utfärdande skall se ut. Annars har det nya systemet fungerat bra. 

 

De bästa förändringarna är att rapporterna inte går kort å tvärs mellan 

myndigheterna. De som arbetar ute upplever den största förändringen i att de måste 

skriva klart boten på plats. Förut kunde man åka tillbaka till kontoret och skriva en 

rapport, men nu skall så mycket som möjligt göras klart på plats. Att man skall 

försöka slutföra så mycket som möjligt på plats ingår i överenskommelsen. 

Utfärdandet av ordningsbot sker i första hand mot privatpersoner. Ang farligt gods 

så har det inte förts in i systemet ännu. Bestämmelserna finns i lagtext, men finns 

ännu inga koder mm för det. Av de ordningsböter som skrivs handlar 

uppskattningsvis till 98% om hastighetsöverträdelser. Innan ändringen rörande 

Kustbevakningens befogenheter sköttes sjörelaterade brott av trafikutredare på 

polisstationen.12  

  

                                                
11 Nilsson Mats, KBV 
12 Berggren Pär, KBV 
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Hur väl utnyttjar KBV sina nya befogenheter? 

 

Systemet har anammats bra i hela landet. I Norra regionen har man utfärdat 80st 

ordningsbot. Om man räknar alla rapporter och ordningsböter som har skrivits i 

landet, uppgår de totalt till 670 st.  Denna siffra tycker man är mycket bra på 

Kustbevakningen och man är nöjd med resultatet. Mannarna har skrivit ordningsbot 

på allt man har kunnat. Alla inom KBV har ännu inte gått utbildningen i att utfärda 

ordningsbot, men de som är utbildade har tagit alla chanser att utfärda ordningsbot. 

Det har heller inte skrivits så många rapporter istället för ordningsbot.13 
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Diagrammet visar på hur många ordningsböter som utfärdats i landet i de olika 

regionerna samt en del andra konkreta arbetsåtgärder, för att ge en bild av i vilken 

utsträckning ordningsboten används.14  

 
                                                
13 Nilsson Mats, KBV 
14 Kustbevakningens hemsida 
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 Tidsåtgång och tidsbesparing  

 

På KBV vet man inte hur mycket tid man har sparat i och med de nya 

bestämmelserna. Den lediga tiden läggs på andra arbetsuppgifter och är inget som 

syns tydligt på ett sådant sätt att det finns ett behov av att fylla tomrummet. Det är 

möjligt att man inte sparar så mycket tid den första perioden eftersom de som 

utfärdar ordningsboten är ovana och att det på grund av det lätt blir vissa fel när man 

fyller i ordningsboten. På så sätt tar det ändå lång tid, men det är ett problem som 

man tror att snart kommer att försvinna i och med att man på kustbevakningen efter 

hand blir duktigare i sitt utfärdande. 

 

Det är svårt att säga hur många timmar av kustbevakningens tid som läggs på just 

sjöfartskontroller. Det beror på att man oftast arbetar minst två personer samtidigt. 

Ibland kan man arbeta sex eller sju personer samtidigt om det gäller t ex 

miljöskyddsfartyg. Varje patrull har en planering som de följer när de åker ut. Sedan 

är de inte helt låsta till den planeringen, men det är ett mål, förutsatt att det inte 

kommer något annat viktigare emellan. Det finns inga bestämmelser för hur många 

ordningsböter som skall utfärdas per år.15 

 

Allt som man gör som kustbevakare räknas även som ”Beredskap i räddningstrafik”. 

En statistik över detta skulle därför bli missvisande. Kustbevakningen har svårt att 

specifikt säga hur mycket tid som skall utnyttjas till vad.  

 

På KBV tror man att man sparat och kommer att spara mycket tid. Förut lämnade 

man in rapporten till polisen för utredning. Idag har man sin egen FU-ledning ang. 

oljeutsläppsärenden, men ärendet tillhör fortfarande polisen. Man tror dessutom att 

man sparat svenska rättssystemet stora resurser. Det här är inte något som märks så 

mycket för kustbevakarna som skriver ordningsboten. Den som skriver 

ordningsboten känner nog ingen större besparning i nuläget, men kanske på sikt då 

de blivit duktigare och mer vana och arbetet kan ske fortare och mer felfritt. Den 

                                                
15 Nilsson Mats, KBV 
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tidsbesparingen anses dock vara marginell. Det är vid utredningsförfarandet man 

sparar mest tid.16   

 

 Finns det behov av ytterligare sjöövervakning? 

 

I Härnösand tycker polisen att bevakningen av våra vatten är tillräcklig och på en 

rimlig nivå. Man känner att de hastighetskontroller som utförs är tillräckligt många, 

däremot vet man inte hur stort mörkertalet är när det gäller alkoholpåverkade förare. 

Det finns stora lokala skillnader anseende behovet av sjöbevakning. I Stockholm 

kan man tänka sig att en ökad sjöbevakning kan behövas, men i Härnösand känner 

man att eventuella ytterligare resurser bör läggas på andra områden. Att starta en 

sjöpolisavdelning i Härnösand som också innebär egna sjöpolisutredare är därför 

inte aktuellt.17   

Kustbevakningens personal i Härnösand upplever att man har den utrustning som 

krävs. T ex är varje enhet utrustad med laser, som används vid hastighetskontroller 

av fritidsbåtar. Man upplever heller inte att man arbetar under tidsbrist.18 

 

I de områden där sjöpolis finns fungerar samarbetet bra mellan Kustbevakningen 

och Polisen. På de platser där det finns Sjöpolis sköter de själva de flesta av 

utredningarna. I Stockholm har Kustbevakningen utfärdat 411st ordningsbot. Där 

det finns Sjöpolis händer det så pass mycket till sjöss, att man inte känner att 

Sjöpolisens arbete på något sätt kolliderar eller konkurrerar med Kustbevakningens 

arbete. På KBV poängterar man att man inte är poliser, utan bara har vissa polisiära 

befogenheter. Som kustbevakare har man anmälningsplikt om man i sitt jobb 

hamnar i en situation där man kan misstänka övriga brott än de brott som kan 

lagföras genom utfärdande av ordningsbot. 

 

Man har inte stött på några större svårigheter med utfärdandet av ordningsböter. Det 

har inte blivit så många kontorsförelägganden, så det mesta har fungerar bra i det 

                                                
16 Berggren Pär, KBV 
17 Bergquist Kenneth, Polisen 
18 Berggren Pär, KBV 
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praktiska arbetet. Ett problem kan dock vara att fastställa identiteten hos förare som 

t ex kör endast iklädd i badshorts och därför sällan har med sig någon ID-handling. 

Då får man likt polisen försöka lösa situationen genom att ställa frågor och 

kontrollera svaren med uppgifter från LKC.19 

 

Framtid 

 

Inom KBV vill mannarna alltid ha mer resurser, och om de hade det så skulle de 

utnyttjas. I framtiden kommer man att behöva flera, nya båtar. Trots att det är en 

betald utbildning på ett år, så har man haft problem med rekryteringen till 

kustbevakningen. I framtiden hoppas man kunna utveckla modellen ang. 

föreläggande av ordningsbot ytterligare. Bl. a inom farligt gods och gränskontrollen 

känner man att ytterligare befogenheter är välkomna.20 

 

Arbetsfördelning och samarbete mellan Polisen och 

Kustbevakningen 

 

Det avtal som redovisas i 3 kapitlet är det dokument som styr arbetsfördelningen 

mellan kustbevakningen i region norr och polisen i västernorrlands län. Avtalet som 

är påskriven av länspolismästaren och regionchefen för Kustbevakningen, uppfördes 

första maj år 2005 och gäller tills vidare.21 Det är en stående begäran från polisen att 

kustbevakningen sköter vissa ärenden, men polismyndigheten väljer alltid om de 

själva ska sköta ärendet, eller om Kustbevakningen ska sköta det. Det finns även 

likvärdiga avtal med Gävleborgs län respektive Västerbottens län.22  

 

Polisen väljer själva om de vill lägga ut ärendet på KBV eller själva sköta det. Det 

har visat sig att polisen i Uppsala trots att de inte har något avtal med Norra 

regionen, ändå arbetar i princip på samma sätt. Där måste det dock fattas ett formellt 

beslut vid varje enskild händelse innan KBV kan påbörja utredningen.  Inom 
                                                
19 Nilsson Mats, KBV 
20 Berggren Pär, KBV 
21 Samverkan vid förundersökning vid sjörelaterade brott. 
22 Nilsson Mats, KBV 
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Kustbevakningen anser man att avtalet fyller sin funktion och man har inte stött på 

några problem med arbetsfördelningen.23 

 

 Geografisk avgränsning av Kustbevakningens befogenheter 

 

Hos Kustbevakningen känner man en osäkerhet kring arbetsfördelningen med 

Polisen, ur ett geografiskt perspektiv24. Denna osäkerhet grunnar sig på att det finns 

olika direktiv i lag och förordning. Lag (1982:395) om kustbevakningens 

medverkan vid polisiär övervakning, reglerar kustbevakarnas polisiära 

befogenheter. Första paragraf är den som styr över vilka geografiska områden som 

kustbevakningen har sina befogenheter i. Den säger att KBV:s  befogenheter är 

gällande när de bedriver övervakning till havs och i kustvattnen samt i Vänern och 

Mälaren.25 Den geografiska avgränsningen av KBV:s arbetsområde finns också 

reglerad i Förordningen (2005:742)med instruktion för kustbevakningen, men där är 

ordalydelsen något annorlunda. Där står det i stället att sjöövervakning skall 

bedrivas i Sveriges sjöterritorium och ekonomisk zon samt på land i anslutning till 

dessa vatten. Vad gäller sjöar, kanaler och vattendrag omfattar sjöövervakning 

enbart Vänern och Mälaren.26 Att lagtexten är formulerad på olika sett skapar viss 

osäkerhet kring hur den skall tolkas. Ingen av formuleringarna anses heller vara 

specifik nog.  Bestämmelserna är dessutom från 70-talet, och känns idag något 

föråldrade.27 

Där det i lagen står att övervakning skall ske i kustvatten kan man eventuellt inräkna 

fjordar samt älv- och åmynningar men åtminstone de senare utesluts i förordningen. 

Detta är ett problem vid t ex Sundsvalls Gatufest då det är mycket båtar och 

aktiviteter längs Selångersån. I förordningen inräknas däremot land i anslutning till 

de vatten som beskrivs.    

 

 

                                                
23 Berggren Pär, KBV 
24 Nilsson Mats, KBV 
25 Lag(1982:395) 
26 Förordning (2005:742) 
27 Berggren Pär, KBV 
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Attityder kring samarbetet mellan Kustbevakningen och Polisen 

 

Det är Polisen som är ansvarig för beivrande av brott, men det är Kustbevakningen 

som utför arbetet till sjöss. Rent teoretiskt kan detta ses som ett problem men i 

praktiken är dock så inte fallet. Om Kustbevakningen på något sätt skulle missbruka 

sina befogenheter skulle det snabbt komma till Polisens kännedom. Som polis 

förutsätter man att Kustbevakningen sköter sitt jobb korrekt. Hittills har det inte 

varit några problem.  

 

Polisen i Härnösand anser att det generellt sett fungerar bra med att KBV har fått 

utökade befogenheter att utfärda ordningsbot. En polis från Härnösands polisstation 

har varit med och utbildat stadens kustbevakare i att utfärda ordningsböter till sjöss. 

Polisen tycker att arbetet och systemet fungerar utmärkt. De är mycket nöjda med 

hur kustbevakarna har anammat det de lärt sig på utbildningen och att deras arbete 

angående utfärdandet av böter är till belåtenhet. Polisen anser att det är positivt att 

KBV fått det här förtroendet eftersom de är bättre än Polisen på vissa områden och 

kan täcka upp vissa områden som Polisen inte har möjlighet att prioritera.28  

Det finns ingen motvilja hos Kustbevakningens anställda att utfärda ordningsbot. 

Tvärtom har de gått och väntat på att få utökade befogenheter, och när det nu är ett 

faktum välkomnas det av alla inblandade. Samtliga verkar ha en mycket positiv 

inställning till de nya bestämmelserna och systemet har anammats väldigt bra av 

alla. Kustbevakarna har tidigare ansökt om ytterligare befogenheter, men inte fått 

igenom det. Idag är de väldigt nöjda att de äntligen kan sköta sitt jobb så som de 

länge har önskat. Det anses mycket enklare att fylla i ordningsboten än att skriva en 

rapport. Genomgående verkar Kustbevakarna tycka att förändringen är bra, och 

ingen känner att ”det här är Polisens jobb”. En allmän uppfattning att det är bättre 

att Kustbevakning ska få göra så mycket som möjligt själva.  I början fanns 

eventuellt lite skepticism, men inte längre. På KBV har inte upplevt några negativa 

reaktioner från polisen att nu även kustbevakare får utfärda ordningsbot. Man har 

endast stött på positiva reaktioner. 29 

 
                                                
28 Bergquist Kenneth, Polisen 
29 Nilsson Mas, KBV 
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Polisen ser positivt på att mindre tid läggs på att skriva rapporter. Det finns inte 

några motsägningar mot Kustbevakningens nya befogenheter att utfärda 

ordningsbot, troligtvis inte ens på individnivå. Hos åklagare finns det redan idag ett 

visst problem att få polisen att göra som de vill. Nu när det finns ytterligare en aktör 

kan man tänka sig att åklagare på individnivå har invändningar mot de nya 

bestämmelserna.30 

 

Allt fungerar bra inom KBV samt samarbetet med Polisen. Kustbevakningen och 

Polisen hjälper varandra på fältet, vilket bidrar till ett gott samarbete och en trevlig 

och underlättad arbetsmiljö. 31 

På polisstationen märker man inte av Kustbevakningens verksamhet så mycket. 

Däremot litar man på att KBV sköter sitt jobb och att det som ska göras blir gjort. 

Samarbetet mellan de två aktörerna sägs fungera väldigt bra. Man hjälper varandra 

och stämningen sinsemellan är god. I och med att Polisen har utbildat kustbevakarna 

har man lärt känna varandra bättre, och större personkännedom bidrar givetvis till 

ett gott samarbete.  

Det finns ingen sjöpolis i Härnösand och Polisen har inte heller tillgång till båtar. 

Polisen får ofta hjälp av Kustbevakningen de gånger de behöver hjälp med transport 

över vatten. I sin tur lånar Polismyndigheten ut sin skjutbana till Kustbevakningen 

som även de har tjänstevapen.  

Arbetsfördelningen mellan Polisen och KBV uppges vara bra, det är i alla fall den 

uppfattning de flesta anställda inom polisen i Härnösand verkar ha. Av 

Kustbevakningen får Polisen den hjälp de behöver när det gäller t ex miljöbrott och 

försvunna personer. Vid sådana situationer är Kustbevakningen och 

räddningstjänsten viktiga aktörer som åker ut och hjälper polisen i arbetet.  

Hos polisen i Härnösand har man inte märkt av någon skillnad i samarbetet med 

KBV, utan samarbetet har alltid fungerat bra, och så även nu efter 

Kustbevakningens förändrade arbetsuppgifter och utökade förtroende. 

                                                
30 Bergquist Kenneth, Polisen 
31 Berggren Pär, KBV 
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Både inom Polisen och Inom Kustbevakningen känner man ett stort förtroende för 

varandra. Polisen har stor tilltro till Kustbevakningen och litar på att de utför sitt 

arbete korrekt, samtidigt som Kustbevakningen litar till fullo på Polisen när man t 

ex behöver hjälp.32  

                                                
32 Bergquist Kenneth, Polisen 



 

 18 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Huvuddelen av resultatet från vår intervju på kustbevakningen gjordes med en 

förundersökningsledare som endast jobbat i två år på det här området. Det var dock 

honom vi blev rekommenderad att tala med. Enligt honom, som själv inte jobbat 

med ordningsböter i yttre tjänst, fungerar allt väldigt bra när det gäller 

kustbevakningens utökade befogenheter, arbetet till sjöss efter ändringen samt 

samarbetet med polisen och attityderna dessemellan. Man skulle kunna tänka sig att 

resultatet skulle kunna bli mindre positivt om man istället hållit intervjuer med ett 

antal personer inom kustbevakningen som är aktiva i yttre tjänst. Under vårt 

studiebesök på kustbevakningens fartyg träffade vi och pratade med alla i 

besättningen, men höll inga intervjuer. Överlag verkade dock åsikterna ombord ändå 

överensstämma med vad som framkommit i intervjuerna. Värdena i tabellen ovan 

skiljer sig något ifrån dagsläget. Enligt våra uppgifter har det utfärdats 80st 

Ordningsböter i Norra regionen, och i dagsläget kan den siffran vara ännu högre. 

Med tanke på att Kustbevakningens befogenheter är nytillkomna, är det möjligt att 

de egentliga problemen och kritiken från både kustbevakningen och polisen inte 

hunnit växa fram ännu. Kanske är samtliga inom polisen och kustbevakningen 

positiva av nyhetens behag, och har inte arbetat tillräckligt länge enligt de nya 

bestämmelserna för att kunna analysera dem. 

  

3.2 Resultatsammanfattning 

Kustbevakningen är en enda myndighet och är uppdelad i 4 regioner som har sina 

arbetsområden längs kusten samt Vänern och Mälaren. Efter att Kustbevakningen 

fått utökade befogenheter att förelägga ordningsbot avslutas nu de flesta utredningar 

på plats. Både Kustbevakningen och Polisen ser positivt på ändringen eftersom det 

gynnar båda aktörerna tidsmässigt samt att arbetet går smidigare.  

Man har inom KBV i Norra regionen arbetat bra för att utnyttja sina utökade 

befogenheter, och man är i stort nöjd med det antal ordningsböter som hittills 

utfärdats. Man befinner sig ännu i en fas där KBV:s personal håller på att utbildas, 

och de som fått utbildningen håller på att träna sig i utfärdandet. På sikt när man 
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blivit varma i kläderna kommer mycket tid att sparas, främst i utredningsskedet. 

Förr var man tvungen att skriva en rapport, men nu gör man klart mycket på plats 

genom att t ex utfärda en ordningsbot.  

Samarbetet mellan Polisen och Kustbevakningen fungerar till belåtenhet. 

Arbetsfördelningen sinsemellan fungerar bra utifrån samarbetsavtalet. 

Kustbevakningens befogenheter avgränsas geografiskt av både en lag och en 

förordning. Innebörden av de olika formuleringarna i dessa kan tolkas på olika sätt. 

Det skapar en osäkerhet kring vart kustbevakningen har sina befogenheter och vart 

polisen måste ta vid.    

Det verkar inte finnas några negativa attityder angående Kustbevakningens 

befogenheter att förelägga ordningsbot. 
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4  Diskussion 

Ordningsbotssystemet visar sig ha fallit mycket väl ut. Både kustbevakningen och 

polisen är nöjda då det har förenklat arbetsrutinerna för båda parter. I framtiden bör 

det kunna effektivisera arbetet ytterligare när tjänstmännen vid kustbevakningen 

blivit vanare med rutinerna.   

Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna finns en negativ attityd hos 

kustbevakningen när de nu ska göra något som klan anses som polisens arbete, 

samtidigt som polisen kan vara av den uppfattningen att kustbevakningen inte ska få 

ytterligare befogenheter. Det har dock tvärtemot framkommit i intervjuerna med 

både polisen och kustbevakningen att det inte finns någon sådan negativ attityd. 

Kustbevakarna har själva sett fram emot att få utökade befogenheter och polisen ser 

endast positivt på att KBV får vissa polisiära befogenheter. Någon negativ 

inställning verkar inte ens finnas på individnivå.  

Samarbetet och arbetsfördelningen mellan polis och kustbevakningen fungerar bra, 

dels för att de är positiva till förändringen, men även för att de har fått ökad 

personkännedom sinsemellan eftersom polisen har utbildat kustbevakningens 

personal i att utfärda ordningsbot. Avtalet mellan kustbevakningen och polisen är 

relativt nytt i förhållande till arbetsordningen. Samarbetet fungerade bra redan innan 

avtalet uppfördes men avtalet har ändå underlättat arbetsförfarande om man jämför 

med samarbetet med t ex Uppsala län. Även om arbetsordningen var densamma 

innan avtalet skrevs förhindrar avtalets utförlighet att det nu finns några oklarheter 

om vem som ska göra vad.  

Vad gällande den geografiska avgränsningen verkar arbetsfördelningen svårare då 

dokumenten angående detta inte är lika tydliga som kring arbetsfördelningen 

rörande arbetsuppgifterna. Risken finns att Kustbevakarna avstår från vissa åtgärder 

för att vara säkra på att de inte överskrider sina befogenheter. Det finns inga direkta 

exempel på detta men det talades om osäkerheten som uppstår kring de oklara 

direktiven och vart polisen måste ta vid.    
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4.1 Slutsatser och förslag 

Då kustbevakningens befogenheter att utfärda ordningsbot har anammats på ett 

positivt sätt både hos polis och kustbevakning och de underlättar arbetet med att 

beivra brott till sjöss anser vi att en utvidgning av systemet bör komma att utredas. En 

sådan utvidgning skulle kunna komma att inneböra att kustbevakningen kan beivra 

fler brott genom utfärdandet av ordningsbot. 

Några arbetsfördelningsproblem eller samarbetssårigheter kring det nya arbetssättet 

verkar inte finnas mellan kustbevakningen och polisen i Västernorrlands län. Däremot 

kan oklarheterna kring den geografiska gränsdragningen för KBV:s befogenheter 

orsaka problem. Därför anser vi att detta borde åtgärdas genom en ändring i lagen och 

förordningen som reglerar detta. Dels borde den förtydligas så att det tydligare 

framgår vart kustbevakningen geografiskt sätt har sina befogenheter. Dessutom bör 

formuleringen i lag och förordningen vara den samma så att de inte säger emot 

varandra. 
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