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Promemoria med utkast till Lagrådsremiss, Ju2018/01005/L4 

En ny Kustbevakningslag 

TULL-KUST ser positivt på regeringens förslag om en ny Kustbevakningslag. Förslaget innebär en bättre och 
ökad tydlighet för anställda i Kustbevakningen med myndighetsutövande arbetsuppgifter, 
ingripandemöjligheterna övergår från envarsingripande, till ingripande med tydligare befogenheter som 
grund.  
 
Förtydligandet med det direkta brottsbekämpningsområdet som är inriktat på den verksamhet där 
Kustbevakningen redan idag har en omfattande erfarenhet och bra organisation, ser TULL-KUST som 
positivt i och med att det blir utveckling och Kustbevakningen får ett utökat ansvar.  
Kustbevakningen är en förhållandevis liten myndighet med specifikt verksamhetsområde, framför allt 
geografiskt, vilket bör beaktas även i fortsättningen då myndigheten utför ett mycket bra arbete inom det 
området och ska fortsätta utveckla det. De förtydliganden som den nya lagen anger inom det direkta 
brottsbekämpningsområdet är bra och nödvändigt samt tydliggör att Kustbevakningen är en 
lagövervakande myndighet till sjöss1. 
 
När det gäller den geografiska avgränsningen vill TULL-KUST framföra att det är viktigt att den är väldigt 
tydlig för att inte skapa tolkningsmöjligheter var Kustbevakningen geografiskt ska verka.  
 
I lagförslaget till en ny Kustbevakningslag kap. 4 redogör man för Kustbevakningens indirekta 
brottsbekämpningsområde. TULL-KUST har i arbetet som föregått lagförslaget uppfattat att syftet är en 
möjlighet för Kustbevakningen vid behov ska kunna biträda Polisen, TULL-KUST anser att det är självklart att 
myndigheterna samverkar vid behov men viktigt är att det förtydligas i lagen.  

 
Om Kustbevakningens medverkan avses öka i det indirekta brottsbekämpningsområdet, bli en så kallad 
anmälningsmyndighet och/eller stå till åklagarnas förfogande i större utstäckning än idag måste 
myndighetens tillgängliga resurser och relativa storlek ses över och bedömas om dessa motsvarar den 
ökade ambitionsnivån eller om erforderliga resurser måste tillföras.  
Att öka ambitionsnivå i det indirekta brottsbekämpningsområdet får även konsekvenser för de 
Kustbevakningstjänstemän som ska utöva uppgifterna, de konsekvenserna behöver bättre utredas och 
gränsdragningen mot Polismyndigheten förtydligas. TULL-KUST anser att Kustbevakningen utan ytterligare 
utredningar endast ska fortsatt verka inom sitt område.  
 
Den nya kustbevakningslagen innebär utökade rättsliga krav. Det är därför av stor vikt att myndigheten 
omgående tillförs de ekonomiska resurser2 som krävs för att kunna genomföra de utbildningsinsatser för 
anställda med myndighetsutövande arbetsuppgifter. Det är av stor vikt att personal i Kustbevakningen kan 
utföra framtida uppdrag rättsäkert och effektivt. 
 
 
Johan Lindgren 
Förbundsordförande TULL-KUST 

                                                           
1
 Med begreppet ”till sjöss” avser TULL-KUST att myndigheten verkar både kustnära, i likhet med sjöpolisen, men även 

längre ut i kustbandet där sjöpoplisen inte verkar idag. 
2
 Det extra anslag som Kustbevakningen hittills har fått som engångsanslag, ställer sig TULL-KUST tveksamt till om det 

är tillräckligt.  


