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 Sammanfattning 

Kustbevakningen och polisen är tvåmyndigheter som samverkar med varandra. 

Denna samverkan är viktig för att kunna övervaka och beivra brott efter kusten. 

Kustbevakaren har i dag ett flertal befogenheter men saknar bland annat 

befogenheter när det gäller ordningsstörning och brottsbalksbrott, det är här 

samverkan är speciellt viktig. I det här fördjupningsarbetet tittar jag närmare på hur 

samverkan mellan polis och kustbevakning fungerar samt kommer med förslag på 

hur samverkan kan förbättras. Fördjupningsarbetet bygger främst på interjuver från 

polis och kustbevakning. Under intervjuerna framkommer det att samverkan 

fungerar bra, men bör fördjupas genom att kustbevakningen och polisen 

sampatrullerar under sommaren och då speciellt vid midsommar och festivaler.  
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1  Inledning  

 

Kustbevakningsfartyg 282 ligger förtöjt i en hamn på en ö. Delar av besättningen är 

ute och går på ön när man träffar en person som är avsevärt påverkad av alkohol och 

narkotika. Allmänheten förväntar sig att kustbevakaren skall göra något, men 

eftersom kustbevakaren saknar polisiära befogenheter så låter man personen vara. 

Senare under kvällen när kustbevakningsfartyget är ute till havs ringer polisen till 

kustbevakningen och vill ha hjälp att transportera en våldsam missbrukare över till 

fastlandet. Kustbevakningen åker först till fastlandet för att hämta poliserna för att 

sedan åka till ön. Polisen finner mannen kustbevakningen tidigare inte kunnat 

ingripa mot. Personen transporteras till land.  

     

Jag har varit anställd i kustbevakningen sedan 2001 och började jobba i Umeå 2002. 

När jag arbetat som kustbevakare har jag stött på situationer som inte går att lösa 

utan en polis. Det kan vara situationer som den som nämns ovan eller när man 

misstänker att någon kör skoter onykter eller vid ordningstörningar och misshandel. 

Som det är nu så brukar situationerna lösas genom att polis tillkallas och med hjälp 

av kustbevakningen transporteras till platsen. Problemet med det är att det tar tid 

och kräver många manstimmar för ett ofta relativt enkelt ingripande. 

 

Att samverkan mellan kustbevakning och polis är relevant och viktigt syns i 

regleringsbreven där regeringen uttryckligen säger att myndigheterna skall 

samverka för att minska brottsligheten. Utvecklingsmöjligheterna är goda och alla 

myndigheter håller nog med om att samverkan är viktig. Dock är risken att 

utvecklingen stannar upp och bara förblir en önskvärd intention. Samverkan i 

västerbotten har kommit långt men behöver utvecklas när det gäller situationer där 

kustbevakaren saknar befogenheter. Vid sådana situationer är kustbevakaren 

tvungen att låta brott passera eftersom befogenhet att ingripa saknas och då skulle 

det vara bra med sampatrullering mellan polis och kustbevakning. 
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1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka samverkan mellan polis och kustbevakning 

samt komma med förslag på hur samverkan kan förbättras i Västerbotten. 

1.2  Frågeställningar 

Hur ser samverkan ut? 

På vilket sätt kan samarbetet mellan kustbevakning och polis förbättras? 

Är det möjligt för kustbevakningen att biträda polisen vid andra brott än de som 

regleras i lagen om kustbevakningens polisiära befogenheter (LKP)?  

1.3      Tillvägagångssätt  

Den 11 oktober 2007 intervjuades Thomas Olofsson som är polismästare i 

polisområde Skellefteå. Intervjun handlade främst om samverkan mellan polis och 

kustbevakning och ägde rum på polisstationen i Skellefteå och varade i 30 minuter.  

Matts Nilsson förundersökningsledare på kustbevakningen intervjuades den 6 

november 2007. Under intervjun diskuterades rutiner för handläggning av rapporter 

och hur samverkan mellan polis och kustbevakning fungerar samt möjligheten till 

en ökad samverkan. Intervjun varade i två timmar och hölls i Sikeå. Under den 7-8 

november 2007 har diskussioner via telefon förts med kustbevakningens jurister 

rörande kustbevakningens möjligheter att biträda polisen. Under perioden 10 

oktober till 12 november har personal på kuststation Umeå varit behjälplig med 

frågor som rör samverkan mellan polis och kustbevakning.  Dan Andersson, 

vakthavande befäl polisen Umeå, intervjuades via telefon den 6 november 2007 

under 30 minuter, angående samverkan mellan kustbevakningen och polisen. Den 9 

november 2007 kontaktades sjöpolisen i Nacka för att få deras syn på hur 

samverkan fungera generellt, att detta är intressant beror på att de arbetar till sjöss 

och har erfarenhet från samverkan med kustbevakningen.  
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2  Förutsättningar för samverkan  

Kustbevakningen är en relativt ny myndighet och tillhörde Tullen fram till 1988. 

Myndigheten består av fem regioner; Norra, Östra, Västra, Södra regionen och 

flyget. Totalt inom kustbevakningen finns ca 700 anställda varav ca 500 som arbetar 

på fältet och ca 200 som arbetar på regional- och central ledning. Kustbevakaren har 

vissa polisiära befogenheter som regleras via LKP. Befogenheterna regleras på 

samma vis som för polismän och dessa är hålla förhör (RB,23:3, 3st), ta med någon 

till förhör (RB,23:8), gripa (RB,24:7, 1st), husrannsakan (RB,28:5), möjlighet till 

avvisa, avlägsna eller omhändertaga den som genom sitt uppträdande i trafiken stör 

ordningen till sjöss samt stoppa och visitera eller inbringa dem till svensk hamn. I 

LKP finns en paragraf som medger en möjlighet för kustbevakningen att biträda 

polisen och i dessa fall får kustbevakaren de befogenheterna som biträdet kräver, 

exempelvis medtag för kroppsbesiktning. Lagen begränsar befogenheterna 

geografiskt att enbart gälla till havs- och kustvatten samt Vänern och Mälaren samt 

till öar och stränder om det är ett led i övervakning till sjös. Befogenheterna 

begränsas också till att gälla i 15 olika verksamhetsområden som exempelvis är jakt, 

fiske, sjötrafikregler, säkerhetsanordningar för sjötrafiken och utlänningars in och 

utresa till Sverige (se bilaga för fler verksamhetsområden). I kustbevakningens 

föreskrift om medverkan vid polisiär övervakning (Bev 4/95) begränsas också 

befogenheterna till att i första hand bara gälla när det inte finns en polis tillgänglig. 

Kustbevakaren har också tullbefogenheter som styrs främst genom tullagen och 

smugglingslagen. Kustbevakningen arbetar också med tillsyn som till exempel 

sjösäkerhetstillsyn. Kustbevakningens befogenheter är under utredning och kommer 

att förändras. (Olov Sandström, kustbevakningsassistent)  

 

Kustbevakningen har i dag huvudansvaret för miljöövervakning till sjöss och leder 

förundersökningar i mål vid brott mot vattenföroreningslagen då skälig misstanke 

saknas. Även om kustbevakaren i dag har ett flertal befogenheter så behövs 

samverkan mellan polis och kustbevakning där befogenheter saknas. Det kan vara 

stöld av båtar och motorer, skoterövervakning och upprätthållande av ordningen.  
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Regering och riksdag har via de senaste årens regleringsbrev visat allt tydligare att 

samverkan är viktig och skall genomföras för att minska brottsligheten. 

Den här rapporten berör till största delen den Norra regionen, där ca 80 arbetar på 

fältet och ca 25 på regionledningen. Stationerna är utspridda efter kusten med Luleå 

längst i norr sedan Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Hudiksvall och med Gävle 

längst i syd. Polismyndigheten i Västerbotten har 415 poliser och 100 civilanställda. 

Polisfartyg fanns i Luleå fram till 2002. I dag finns inget polisfartyg efter hela 

region nords kuststräcka (ca 80mil). Efter den svenska kusten finns det endast 

polisfartyg i Stockholm och Göteborg. (Mats Nilsson, förundersökningsledare 

kustbevakningen) 

 

Region nord har ett samverkansavtal med samtliga polismyndigheter efter berörd 

kust. Avtalet bygger i stort sett på att kustbevakningen skall användas mer frekvent 

som utredare i sjörelaterade brott. Dock är polisen förundersökningsledare. 

Det är tänkt att fungera så att kustbevakningen, som tidigare, rapporterar brott som 

omfattas av lagen LKP (1982:395). Vissa av dessa brott är möjliga att rapportera via 

ordningsböter och regleras via ordningsbotskungörelsen (1968:199)  och berörs inte 

i det här arbetet. När rapporten är skriven så sänds den till kustbevakningens 

ledningscentral i Härnösand. När rapporten kommit till ledningscentral så 

kvalitetssäkras den och sänds sedan till rätt polismyndighet. Efter att den är sänd till 

polisen så följs rapporten och vid behov så informeras utredaren hos polisen om 

möjligheten till att använda kustbevakningen som biträde vid förundersökningen. 

Efter det kommer i stort sett alltid direktiv från polisens förundersökningsledare till 

kustbevakningen ledningscentral om vad som skall göras i utredningen. Direktiven 

sänds vidare till rätt kuststation som påbörjar utredningen. När utredningen är klar 

sänds den till ledningscentralen som i sin tur sänder den till berörd polismyndighet. 

När dom fallit så återrapporteras det till ledningscentralen som informerar 

kuststationen. (Mats Nilsson, förundersökningsledare kustbevakningen, Olof 

Sandström, kustbevakningsassistent) 

 

Övrig samverkan styrs ursprungligen genom polislagens 3 § 3st och 

regleringsbrevet som tydligt visar på att kustbevakningen och polisen skall 

samverka. 
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Genom att polisen inte har några fartyg efter norrlandskusten så blir 

kustbevakningens fartyg de enda fartygen som representerar ordningsmakten. När 

det inte finns någon polis tillgänglig så ställs kustbevakaren vid flera tillfällen inför 

problemet att befogenheterna inte räcker till. I vissa fall lämnas uppdagade brott 

som en polis skulle ha ingripit mot utan åtgärd. 

 

3  Resultat 

Här presenteras vad som framkommit under intervjuer som hållits med polis och 

kustbevakning. Det som främst tas upp är vad polis och kustbevakning har för 

uppfattningar om hur samverkan fungerar, vidare framkommer lite om de olika 

utbildningarna samt hur kustbevakningens befogenheter fungerar vid biträde. 

 

3:1 Polisens och kustbevakningens uppfattning om samarbetet 

I dag tycker polisen i västerbotten att samarbetet med kustbevakningen fungerar bra. 

Några gånger under året träffas ledningsgrupperna för att diskutera lösningar till 

uppkomna problem. Kommunikationen mellan myndigheterna är öppen och det 

finns en förståelse från polisens sida att kustbevakningens fartyg inte alltid finns där 

polisen skulle önska. Polisen och kustbevakningen samverkar exempelvis när 

polisen befarar att någon omkommit i ett vattendrag och dykare behövs. Då används 

kustbevakningens dykare. Andra tillfällen när samverkan är viktig är när polisen 

behöver transporteras till och från en ö för att lösa en polisiär uppgift, då 

kustbevakningen också används. Vid eftersök av en saknad person så hjälper 

kustbevakningens flyg till när det är möjligt. Flyget har bra tekniska hjälpmedel, 

exempelvis infraröd kamera.(Dan Andersson, vakthavande befäl polisen Umeå, 

Thomas Olofsson, polismästare polisområde Skellefteå) 

 

Kustbevakningen region nord tycker att samarbetet med polisen fungerar bra och att 

kontakten med polisen upplevs som positiv.  När det gäller utredningsarbetet har det 

börjat komma i gång och med tanke på den korta tid som samverkansavtalet funnits 

så är det bra, förundersökningsdirektiv kommer som det är tänkt.  Det som möjligen 

upplevs som en svårighet är att kustbevakningen använder ett annat 
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rapporteringssystem, vilket troligtvis leder till merarbete för polisen. Ett annat 

problem under utredningarna, samt när man arbetar på fältet som kustbevakare, är 

att man inte har tillgång till register exempelvis allmänna spaningsregistret, 

misstankeregistret och brottsregistret. Behovet finns på fältet när någon skall 

identifieras och saknar id eller under utredningar när man vill veta om den 

misstänkte förekommer exempelvis i belastningsregistret. 

 

 Genom att kustbevakningen nu biträder polisen i mycket större omfattning än 

tidigare så har det medfört att polisen fått en mindre börda av utredningar när det 

gäller sjörelaterade brott. Kustbevakningen har fått en djupare förståelse för hur 

viktiga förstahandsåtgärderna är sedan de börjat arbeta med utredningar. 

Utredningsarbetet sker framför allt på vinterhalvåret då belastningen är mindre hård 

på kustbevakningen och tid för utredningsarbete finns. Utredningsarbetet görs på 

kuststationer av kustbevakare som oftast har lång erfarenhet från 

kustbevakningstjänst och ofta har goda förutsättningar att förstå och tolka 

lagstiftningen som gäller till sjöss.  

 

Samverkan sker också när kustbevakningen misstänker någon för sjöfylleri. Då 

kontaktas polisens vakthavande som efter en föredragning av situationen beslutar 

om medtagande för kroppsbesiktning var på kustbevakningen genomför 

medtagandet. När kustbevakningen kommer till land med den misstänkte så möter 

polisen upp och transporterar personen till polisstationen för kroppsbesiktning och 

för att fastställa alkoholkoncentration. Efter det så används kustbevakningen till att 

biträda vid förundersökningen genom att hålla förhör och genomföra andra 

utredningsåtgärder som är lämpliga.(Mats Nilsson, förundersökningsledare 

kustbevakningen)  

 

Kustbevakningen i region nord har under sommarmånaderna börjat med samma typ 

av sjötrafikarbetsgrupper som finns i Stockholm och en del nya högfartsbåtar har 

köpts in. Arbetsgrupperna arbetar strikt mot sjötrafiken och det har visat sig att antal 

rapporterade sjöfyllerier och antalet ordningsböter har ökat där dessa grupper 

verkat.(Mats Nilsson, förundersökningsledare kustbevakningen)  
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Diagram 1 visar hur ofta polis och kustbevakning samverkar vid kontroller, i 

relation till alla kustbevakningskontroller i region nord mellan 2003 och 2006. 
 

Under tidsperioden 2003 till 2006 samverkade polis och kustbevakning i sju till tio 

procent av kustbevakningens totala antal kontroller i region nord. I absoluta tal 

varierar det mellan 345 kontroller och 699 kontroller. Diagrammet visar att andelen 

kontroller som skedde i samverkan mellan polis och kustbevakning i region nord 

minskade mellan 2003 och 2005. 2006 ökade dock andelen då samverkan skedde i 

ungefär 9 procent av alla kontroller. Eftersom förändringarna mellan åren är relativt 

små indikerar trots allt diagrammet att det mellan 2003 och 2006 inte finns någon 

reell förändring i andelen kontroller som skedde i samverkan mellan polis och 

kustbevakning i region nord av det totala antalet kontroller som kustbevakningen 

utförde i region nord, därför får diagrammet ses mer schematiskt. Av dessa 

kontroller leder cirka 4 % till någon form av rapport/ordningsböter. (Anna 

Magnusson kustbevakningens regionledning nord) 
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3:2 Utbildning 

Efter genomgången kustbevakningsutbildning har man läst i cirka 80 veckor varav 

40 veckor sjöbefäl/maskinbefäl. Den övriga utbildningen innehåller bland annat viss 

praktik, tullagstiftning, jaktlagstiftning, båthantering, vapenhantering, självskydd 

och en polisiär del som är ca 7 veckor lång. (Magdalena Persson, 

utbildningssamordnare kustbevakningen) Polisutbildningen är 80 veckor och de 

olika ämnesområdena är inriktade mot det polisiära arbetet. (www.polis.umu.se) 

 

Sjöpolisen menar att det finns en viss risk med att kustbevakningen får mer 

uppgifter när det gäller polisiärt arbete. Rättsäkerheten kan komma att drabbas. 

Risken att det blir fel är stor när samverkansavtal genomförs där kustbevakningen 

skall hålla förhör och andra utredningsåtgärder utan fullständig utbildning. Den 

polisiära delen av kustbevakningsutbildningen är 7 veckor jämfört med polisens 80 

veckor.  Enligt sjöpolisen borde man i stället låta personer som genomgått 

polisutbildningen eller utredarutbildning och är anställd inom polisen bedriva 

utredningarna. Sjöpolisen menar också att samhället bör fundera över om det 

prioriteras rätt, när man inte anser sig ha råd med polisbåtar, samtidigt som 

kustbevakningen investerar i båtar som enbart är tänkta att användas i samma syfte, 

exempelvis båtarna Flipper, Hydro lift och Cobra. Båtarna bemannas med 

kustbevakare som utför polisiärt arbete begränsat till deras befogenheter, där en del 

brott och händelser får passera som en polis skulle ha agerat vid. Kostnaden för 

samhället blir inte lägre för att polisen genomför uppgiften, men resurserna nyttjas 

effektivare eftersom polisen kan ingripa vid alla typer av brott. Dessutom kan 

personal hos polisen arbeta på land med andra polisiära arbetsuppgifter när 

sommarmånaderna är över och då nyttjas personalen fullt ut.  

 

Sjöpolisen menar att samverkan är både bra och viktigt men man får inte glömma 

vem det är som har uppgiften och utbildningen och samtidigt kan prioritera bland de 

polisiära uppgifterna. Risken finns att fel mängd resurser läggs på båtar och 

personal för att lösa den polisiära delen till sjöss till men för andra polisiära 

uppgifter. Sjöpolisen menar att resurserna kanske borde omfördelas mellan 

polis/kustbevakning.  
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3:3  Kustbevakningens befogenheter vid biträde 

Kustbevakarens möjlighet att biträda polisen är begränsad till att bara gälla brott 

som finns under LKP. Ute på fältet hos vissa kustbevakare och bland en del poliser 

så finns en uppfattning om att när polisen önskar hjälp med att lösa en tjänsteuppgift 

och inte själv kan närvara så ges kustbevakningen dessa befogenheter via LKPs 7§.  

(Kristina Falkstrand, jurist kustbevakningen, Annika Vikingsson, jurist 

kustbevakningen) 

 

Vid en eventuell sampatrullering mellan kustbevakning och polis där man jobbar 

med skoterövervakning på isen ute i skärgården, skulle man kunna tänka sig att 

kustbevakaren via ett beslut av polisman skulle få stoppa en skoter trots att lagstödet 

inte finns i LKP. Stödet får man via Brottsbalkens 24:5.(Jenny Fährm, 

justitiedepartementet polisenheten lagstiftning) I praktiken är det så att om polisen 

behöver hjälp för att lösa en uppgift och den ligger nära kustbevakningens 

arbetsområde så löser kustbevakaren oftast det. Exempelvis förra sommaren var det 

eldningsförbud och polisen ringde och berättade att det på en ö fanns ett 

kompisgäng på 10 personer som hade tänt en eld och var högljudda. Eftersom 

brottet ej fanns med i LKP så agerade kustbevakningen utifrån sjunde paragrafen 

där man biträder polisen, alternativt via polislagens 3 § 3st, där kustbevakningen 

skall ge stöd åt polisen och kustbevakaren får då agera med envarsrätten för att lösa 

uppgiften.(Olof Sandström, kustbevakningsassistent) 

 

När kustbevakaren upptäcker brott som inte ligger i närheten av befogenheterna så 

upplevs det som ett problem, exempelvis när någon beter sig aggressivt på en ö, är 

påverkad av alkohol och närmaste polis är minst två timmar bort. Allmänheten 

uppfattar kustbevakaren som någon form av polis eller så tror de att kustbevakaren 

är polis på grund av att uniformerna är så lika. Under högsommaren och vid 

festivaler ställs man som kustbevakare inför situationer som denna ett flertal gånger 

och då finns det behov av någon form av samverkan. (Olof Sandström) Andra 

tillfällen då samverkan skulle behövas i större utsträckning är när kustbevakningen 

bedriver tillsyn av farligt gods på lastbärare som kommit dit via landsväg och skall 

ombord på ett fartyg där lastsäkringen är undermålig. Där saknar kustbevakningen 

befogenheter och kan inget annat göra än att hoppas det ser bättre ut nästa gång de 
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kommer dit. Däremot skulle en polis kunna bötfälla föraren och händelsen skulle 

troligen inte upprepas. Några gånger när lastsäkringen varit obefintlig, med tung last 

som lätt flyttar sig, har man försökt att få en polis att komma till platsen men på 

grund av tidsbrist har polisen inte haft möjlighet att komma. Det har kustbevakaren 

full förståelse för. Vid riktade kontroller har också samverkan förekommit, 

exempelvis vid älgjakten på en större ö där polis och kustbevakning kontrollerar att 

jakten bedrivs på rätt sätt och med rätt tillstånd. Men det är helt klart på sommaren 

som behovet av polis är som störst, vid festivaler då situationer lätt uppstår där man 

vet att kustbevakarens befogenheter inte kommer att räcka till och polis måste 

tillkallas. Under vintern är det framför allt vid skoterpatrullering som det finns 

behov av polis. Även om kustbevakaren saknar vissa befogenheter så är han/hon en 

myndighetsperson och klädd i uniform, så närvaron vid festivaler av 

kustbevakningen har troligen en preventiv effekt. (Kalle Danielsson, 

kustbevakningsinspektör) 

 

3.4 Kritisk granskning av resultatet 

Huvuddelen av resultatet bygger på intervjuer från polis och kustbevakning i region 

nords verksamhetsområde, där enskildas åsikter och uppfattningar ligger till grund 

för hur kustbevakningen och polisen i västerbotten samverkar. Möjligen, men det är 

inte särskilt troligt, skulle det framkomma en annan uppfattning om hur bra 

samverkan fungerar, eller behovet av samverkan, om man intervjuat andra personer. 

Intervjuerna med sjöpolis såväl som kustbevakning kan ibland tolkas så att 

sjöpolisen är rädd om sitt arbetsområde medan kustbevakningen vill utvidga sitt för 

att kunna berättiga sin existens.  

De juridiska frågeställningarna är ställda till personer som är juridiskt kunniga på 

berört ämne, men de vill belysa att frågeställningen om möjligheten för 

kustbevakningen att ingripa vid andra brott än de som regleras i LKP är på väg att 

förändras med en ny kustbevakningslag. 

Vid inmatning i kustbevakningens statistiksystem så är det en subjektiv bedömning 

vad som räknas som samverkan. Därför får diagrammet som presenterades tidigare 

mer ses schematiskt.  
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3.5 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis så är samarbetet bra mellan kustbevakning och polis. Via ett 

samverkansavtal så biträder kustbevakningen polisen i utredningsarbetet när det 

gäller sjörelaterade brott. Att kustbevakningen utreder brott på direktiv av polisen 

skulle möjligen kunna leda till en försämrad rättsäkerhet, detta genom att 

kustbevakarna inte fått någon vidare utbildning i ämnet. Ett till problem när 

utredningen görs av kustbevakningen är också att möjligheten till register är näst 

intill obefintlig. Myndigheterna samverkar också om det förkommer brott som inte 

kustbevakningen har befogenheter till eller om någon måste omhändertas på en ö 

och polisen behöver transport. Att kustbevakningsflyget och kustbevakningens 

dykare finns tillgängliga för polisen har i flera situationer hjälpt dem att lösa 

uppgifter som de annars skulle ha svårt med. När Kustbevakaren stöter på 

situationer eller får ett uppdrag av polisen, där man saknar tydliga befogenheter och 

ingriper eller låter bli på grund av befogenheterna ses som ett problem av 

kustbevakaren. Sjöpolisen menar att samhället måste fundera på om det är riktigt att 

personal från kustbevakningen skall bedriva polisiär övervakning i båtar inköpta i 

enbart det syftet, när kustbevakaren saknar en ordentlig utbildning och måste lämna 

vissa brott på grund av att befogenheterna inte räcker till i det polisiära arbetet 

riskeras rättsäkerheten. Båtarna skulle kunna bemannas med personal från polisen 

under högsäsong. Dessutom kan polisen prioritera bland det polisiära arbetet så 

samhällets resurser läggs där det behövs.  

En utredning över kustbevakningens befogenheter och hur ansvarsfördelningen skall 

se ut mellan kustbevakningen och polisen pågår. 

Att samverkan fungerar bra är alla överens om, men man är också överens om att 

det finns ett behov av tätare samarbete speciellt vid festivaler, midsommar och vid 

skoterpatrullering. Det märks främst när man diskuterar med personal från fältet 

som har erfarenhet från situationer där man på förhand kunnat förstå att det kan 

komma att behövas transporter av polis under dagen/natten.  
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4 Diskussion 

Informationen från interjuverna indikerar att samverkan mellan polis och 

kustbevakning fungerar bra i Västerbotten. Kustbevakningen stöttar polisen när de 

saknar resurser och det är möjligt att hjälpa till. Samverkan styrs i grunden av 

polislagens 3 §. Polisen i Västerbotten och kustbevakningen region nord har ett 

samverkansavtal som leder till att kustbevakningen genomför polisutredningen på 

direktiv från den polisiära förundersökningsledaren.                                                                                                       

De utredningsarbeten polisen ger i uppdrag åt kustbevakningen skulle i vissa fall 

kunna medföra att rättsäkerheten kan bli åsidosatt, på grund av att kustbevakningen 

saknar delar av den polisiära utbildning som rör utredningsarbetet, samt saknar 

erfarenhet i det arbetet. Kustbevakaren som utreder har däremot i många fall flerårig 

erfarenhet från sjön och är van att tolka och förstå speciallagstiftningen som gäller 

till sjöss. Biträdet görs via 7 § LKP, där kustbevakningen skall biträda polis och 

åklagare i brott som finns i LKP. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

Jag tror att samverkansavtalet där kustbevakningen i region nord biträder polisen i 

utredningsarbetet är bra så länge det rör normala fall av exempelvis sjöfylleri eller ej 

utmärkta redskap, där utredningsarbetet leds av polisen och stöttning fås när 

kustbevakningen behöver det. Däremot bör utredarna på kustbevakningen få mer 

utbildning i hur utredningen ska skötas och hur rättsäkerheten ska behållas, de lite 

mer svåra fallen är det i dagsläget bättre att polisen genomför självständigt på grund 

av att kustbevakningen inte har tillräcklig kompetens i att bedriva utredningar. Så 

länge inte kustbevakningen har egna befogenheter gällande andra brott än de som 

ryms i LKP, så tycker jag att kustbevakningen, när de tror sig stöta på andra brott 

eller händelser där man vet att polisen behövs, bör sampatrullera med polis. Det 

skulle kunna vara under midsommar då det är hög sannolikhet att det är någon som 

misshandlas eller behöver omhändertas på någon ö, eller vid påsk när 

kustbevakningen patrullerar med skoter.   

Kustbevakningens huvuduppgift är miljöövervakning och den behövs året runt. Den 

del av sjötrafikövervakningen som bedrivs sommarhalvåret är kort i 

kustbevakningen region nord (ca 3 månader) och bedrivs nästan uteslutande av båtar 

gjorda för det ändamålet. Det vore möjligen inte fel att dessa bemannades fullt ut 

med sjökunnig personal från polisen med rätt befogenheter och när högsäsongen är 

slut kan polismännen återgå till att arbeta med polisiära uppgifter på land.    

När kustbevakningen ställs inför problemet att sakna befogenheter så befinner man 

sig troligtvis på en ö när det är festival och anledningen till att man är där är 

sjötrafikövervakning och att man har en preventiv effekt mot sjöfylleri och även på 

festivalen i stort, samt att närmaste polis är några timmar bort. Att allmänheten 

förväntar sig att kustbevakaren skall ingripa vid ett brott beror till stor del på att 

kustbevakaren uppfattas som polis. Möjligen skulle allmänheten uppfatta 

kustbevakningen på ett annat sätt om man bar en annan typ av uniform som inte är 

så lik polisens. Att polisen borde finnas med på festivaler anser nog de flesta som 

självklart, men att avsätta poliser till en ö innebär samtidigt att det blir mindre 

poliser under hela kvällen/natten i polisområdet. Polisen måste prioritera och när 

kustbevakningen finns på ön är det möjligtvis lättare för polisen att besluta att de 

inte behövs på ön. Som tidigare nämnts så berör rapporten Västerbotten, där 
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polisområdet är mycket stort, och kustbevakningen region nord med ca 800 

kilometer kuststräcka. Här tror jag att samverkan i den meningen att en polis arbetar 

med kustbevakningen, under tillexempel midsommarhelgen, skulle fungera bra. 

Med stöttning av kustbevakarna så kan polisen med tanke på egen säkerhet ingripa 

vid brott. Polisen som bör ha nautisk (sjöerfarenhet och utbildning för att framföra 

fartyg) kompetens motsvarande vad kustbevakningens besättning har kan då vid 

behov ingå i besättningen. Möjligen kan det finnas något problem med att en polis 

ingår i besättningen men det torde inte vara ett svårlöst problem om viljan finns. 

Troligtvis skulle det bästa vara någon form av sampatrullering. Möjligen kommer 

behovet av samverkan att minska om kustbevakningen får nya befogenheter som 

bland annat omfattar ordningsbefogenheter och befogenheter att ingripa mot 

brottsbalksbrott samt leda förundersökning mot brott som är sjörelaterade, men då 

kommer det att finnas två myndigheter som är ansvariga, vilket sällan brukar vara 

särskilt lyckat. 
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Bilaga 1 

  
 Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid 
polisiär övervakning 
 

1 § Denna lag tillämpas när Kustbevakningen bedriver övervakning till havs och i 
kustvattnen samt i Vänern och Mälaren för att hindra brott mot föreskrifter i lagar och 
andra författningar som gäller 
1. skyddsobjekt och militära skyddsområden, 
2. jakt, 
3. fiske, 
4. bevarande av den marina miljön och annan naturvård, 
5. trafikregler och säkerhetsanordningar för sjötrafiken, 
6. åtgärder mot vattenföroreningar från fartyg, 
7. dumpning av avfall i vatten, 
8. kontinentalsockeln, 
9. fornminnen och sjöfynd, 
10. fartygs registrering och identifiering, 
11. skydd för den marina miljön mot andra förorenande åtgärder än sådana som avses i 
6 och 7, 
12. märkning och användning av oljeprodukter, 
13. utlänningars inresa till och utresa från eller vistelse i Sverige, 
14. åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter och 
15. sjöfartsskydd. 
   Lagen tillämpas i fråga om övervakning enligt punkterna 2-8, 10-12 och 14 även 
inom Sveriges ekonomiska zon. 
   Lagen tillämpas även när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i Vänern och 
Mälaren samt inom den ekonomiska zonen bedriver övervakning för att hindra brott 
mot lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon eller föreskrifter som meddelats 
med stöd av den lagen. 
   Vidare tillämpas lagen när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i Vänern och 
Mälaren samt i hamnar bedriver övervakning för att hindra brott mot lagen (2006:263) 
om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den 
lagen. Lag (2006:264). 

 2 § Om anledning förekommer att brott har förövats mot någon av de föreskrifter som 
avses i 1 §, har tjänsteman vid kustbevakningen (kustbevakningstjänsteman) samma 
befogenhet som tillkommer polisman att 
1. hålla förhör och vidtaga annan åtgärd med stöd av 23 kap. 3 § tredje stycket 
rättegångsbalken, 
2. ta med någon till förhör med stöd av 23 kap. 8 § rättegångsbalken, 
3. gripa någon med stöd av 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken, 
4. företa husrannsakan med stöd av 28 kap. 5 § rättegångsbalken, om åtgärden har till syfte 
att eftersöka den som skall gripas eller att verkställa beslag. Lag (1996:1642). 
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 2 a § I stället för vad som sägs i 2 § gäller 11 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot 
förorening från fartyg i fråga om Kustbevakningens och kustbevakningstjänstemäns 
befogenheter att vidta åtgärder vid misstanke om brott mot föreskrifter i lagar och andra 
författningar som gäller förorening från fartyg. Lag (2001:1281). 

 3 § Kustbevakningstjänsteman har samma befogenhet som tillkommer polisman enligt 13 
§ polislagen (1984:387) att avvisa, avlägsna eller omhänderta den som genom sitt 
uppträdande i trafiken till sjöss stör ordningen eller utgör omedelbar fara för denna. Sådan 
befogenhet har han också när det fordras för att avvärja brott mot de föreskrifter som avses 
i 1 § 5, 6 och 7. 
   Vid omhändertagande som avses i första stycket skall kustbevakningstjänsteman 
tillämpa bestämmelserna i 17 § polislagen. Lag (1984:392). 

 4 § Om det uppenbart behövs för att befogenheterna enligt 2 och 3 §§ skall kunna utövas, 
får kustbevakningstjänsteman stoppa och visitera fartyg eller inbringa det till svensk 
hamn. 

 5 § Befogenheterna enligt 2 - 4 §§ får utövas endast i omedelbar anslutning till den 
gärning som föranleder åtgärden. 

 6 § Befogenheterna enligt 2 - 4 §§ får utövas endast av kustbevakningstjänsteman som 
uppfyller de krav regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver i 
fråga om tjänsteställning, utbildning och erfarenhet eller i annat avseende. 

 7 § Vid förundersökning rörande brott mot de föreskrifter som avses i 1 § får åklagaren 
eller, om polismyndighet bedriver undersökningen, denna anlita biträde av 
kustbevakningen samt uppdra åt kustbevakningstjänsteman att vidta de särskilda åtgärder 
som behövs för undersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. 
Lag (1988:445). 

 8 § För att verkställa en åtgärd enligt denna lag får en kustbevakningstjänsteman inte 
använda strängare medel än förhållandena kräver. Kustbevakningstjänstemannen bör i 
första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar och tillgripa våld bara 
när uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Om våld tillgrips, skall den lindrigaste form som 
kan leda till det avsedda resultatet användas. Våld får inte brukas längre än som är 
oundgängligen nödvändigt. 

 9 § Åtgärder enligt 2 - 4 §§ skall skyndsamt anmälas till polismyndighet. 

 


