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1. Befogenheter i Tullverket och Kustbevakningen har genom åren penetrerats i olika
sammanhang, vilket också lett till bl.a. befogenheter att genomföra alkoholtester.
Ser ni ett värde i att ge ytterliggare utökade befogenheter till myndigheterna i
specifika frågor ex.vis utförsel av stöldgods, trafficking, lastsäkring m.m , då sådant
inträffar och påträffas under myndigheternas ordinarie verksamhet?

2. Tullverkets och Tullverkets roll har varit i rampljuset sedan Sverige kom med i EU år
1995. Organisationen har förändrats ett flertal gånger sedan dess och många
anställda har sagts upp. Den gränsöverskridande brottsligheten fortsätter dock att öka
liksom olaga införsel av narkotika och andra droger som idag enligt alla rapporter är
större än någonsin. Tullverkets tjänstemän/kvinnor fortsätter, trots det minskade
antalet tjänstemän, oförtrutet att prestera nya rekord i beslagshänseende. Ser ni det
som viktigt att bibehålla Tullverkets roll som en viktig del i ett "Narkotikafritt
Sverige" med närvaro vid våra gränser- och i såfall -Hur?

3. Hur ser ni på frågan om samverkan mellan "Blåljus-myndigheterna" eller
sammanslagning av dessa i sin helhet eller delar därav?

4. Kustbevakningen har under de senaste fem åren tillförts stora investeringar i form av
flygplan och fartyg. Dessa nya enheter är både personalkrävande och får en högre
driftskostnad. Ökade befogenheter har tillkommit samt att det ligger på förslag ännu
fler befogenheter. Hur ser ni på Kustbevakningens roll i framtiden samt om
resurserna inte räcker till vilka inom vilka områden anser ni att kustbevakningen
skall nedprioritera eller upphöra att kontrollera?

5. Det internationella engagemanget för Kustbevakningen ökar och kommer troligen
att öka på flera områden. Detta tar självklart resurser från de ordinarie
verksamheterna runt Sveriges kuster och närvaro till sjöss. Hur ser ni på
Kustbevakningens internationella engagemang i ett framtidsperspektiv?

6. Idag diskuteras resurser och miljö i runt Sveriges kuster och i havsområdet. Hur dess
naturtillgångar skall fördelas för att på sikt vara hållbart. En av Kustbevakningens
viktigaste uppgifter är att öka säkerheten till sjöss men också att övervaka den
marina miljön och kontrollera yrkesfisket.
Hur ser ni på Kustbevakningens roll när det gäller dessa prioriterade områden?

I
nför valet till sveriges riksdag den 19 september har

           TULL-KUST riktat sig till de de nuvarande riksdagspartierna.
            Detta görs genom en enkät med sex frågor om tull - och
            kustbevakningsverksamheten.
            Frågorna redovisas nedan och svaren på de följande sidorna.
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Befogenheter i Tullverket
och Kustbevakningen har
genom åren penetrerats i
olika sammanhang, vilket
också lett till bl.a.
befogenheter att genomföra
alkoholtester.
Ser ni ett värde i att ge
ytterliggare utökade
befogenheter till
myndigheterna i
specifika frågor ex.vis
utförsel av stöldgods,
trafficking, lastsäkring m.m
då sådant inträffar och
påträffas under
myndigheternas ordinarie
verksamhet?

Ja, vi är intresserade av att se
vilka nya uppgifter och
befogenheter som kan vara
lämpliga att lägga på tullen.
Vi har krävt en utredning av
detta i en riksdagsmotion.

Det är viktigt att myndigheter
såsom polis, tull och
kustbevakning samarbetar
effektivt mot denna typ av
brottslighet. Miljöpartiet är
för en utvidgning av
befogenheterna för Tullverket
och Kustbevakningen.

Vi är för ökad
myndighetssamverkan.
Samtidigt är det viktigt att
respektive myndighets
anställda har uppgifter som är
avgränsade till sin yrkesroll
och det ansvar myndigheten
har. Om Tullverkets personal
ska göra allt mer av
"polisiära" uppgifter kan
frågor uppstå kring
Tullverkets befogenheter i
förhållande till polisen. Det
krävs en djupare analys innan
beslut om utökade
befogenheter.
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Ja. Tullverket och
Kustbevakningen spelar en
avgörande roll i kampen mot
den gränsöverskridande
brottsligheten. Tullverket och
Kustbevakningen behöver
därför redskap som stärker
möjligheterna och
kapaciteten att ingripa mot
främst narkotikasmuggling,
den organiserade
brottsligheten och det
förstärkta terroristhotet.

Myndigheternas fulla
potential i kampen mot sådan
brottslighet måste bli tydlig.
Det handlar främst om behov
av utökade befogenheter att
ingripa vid misstanke om
brott, men även
möjligheterna till samverkan
med andra brottsbekämpande
myndigheter.

Folkpartiet, tillsammans med
alliansregeringen, vill således
sedan många år ge ytterligare
utökade möjligheter för
Tullen och Kustbevakningen
att bekämpa brott och bidra
till tryggheten inom sina
verksamhetsområden. Vi vill
samtidigt se över hur den
brottsbekämpande
verksamheten som bedrivs av
statliga myndigheter, främst
Kustbevakningen, Tullen och
Skatteverket, kan organiseras
eller samordnas med Polisen
för att bli så effektiv som
möjligt

Ja Centerpartiet ser definitivt
ett värde i att kunna använda
Tullverket i arbetet med att
bekämpa olika former av
kriminell verksamhet vid
landets gränser och arbetar
för att ge Tullverket ökade
befogenheter vad det gäller
just utförsel av stöldgods,
trafficking, mänskohandel
och lastsäkring.

Det finns ett tydligt värde i
att ge ytterligare
befogenheter till
myndigheter som verkar nära
den brottslighet som ska
beivras. Samtidigt är det
viktigt att varje myndighets
särart bibehålls så att det blir
en tydlighet i myndighets-
utövandet. Därför bör
eventuella förändringar göras
endast efter noga
överväganden.

För Moderaterna är det
viktigt att samhällets samlade
resurser används på bästa sätt.
Detta kan innebära att andra
myndigheter än Polisen ges
befogenheter att ingripa mot
vissa brott inom respektive
kompetensområde. T.ex. har
Kbv respektive Tullverket
under senare år fått utökade
befogenheter, bl.a. rörande
sjöfylleri och lastsäkring.

Med förändrade befogenheter
måste följa adekvat utbildning
så att inte rättsäkerheten
eftersätts. På samma sätt bör
nya befogenheter och
uppgifter taktas med tillförda
resurser om så krävs.
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Tullverkets och Tullverkets
roll har varit i rampljuset
sedan Sverige kom med i EU
år 1995. Organisationen
har förändrats ett flertal
gånger sedan dess och
många anställda har sagts
upp.Den gränsöver-
skridande brottsligheten
fortsätter dock att öka
liksom olaga införsel av
narkotika och andra droger
som idag enligt alla
rapporter är större än
någonsin. Tullverkets
tjänstemän/kvinnor
fortsätter, trots det minskade
antalet tjänstemän,
oförtrutet att prestera nya
rekord i beslagshänseende.
Ser ni det som viktigt att
bibehålla Tullverkets roll
som en viktig del i ett
"Narkotikafritt Sverige"
med närvaro vid våra
gränser- och i såfall -Hur?

Tullens arbete är oerhört
viktigt, inte minst när det
gäller att hindra
narkotikasmugglingen. Vi är
bekymrade över de
neddragningar som gjorts.
Det gjordes resurs-
förstärkningar för ett par år
sedan, men neddragningarna
har ändå fortsatt. Vi är inte
alls främmande för
ytterligare förstärkningar
framöver.

Miljöpartiet anser att
Tullverket har en självklar
roll i kampen mot narkotikan
och visionen om ett
"Narkotikafritt Sverige. Vi har
tidigare drivit att tullen ska få
ökade resurser när vi sett
behov av det, och att vi
naturligtvis även framöver är
beredda att se över resurs-
tilldelningen för att
säkerställa tullens viktiga
insatser mot narkotikan.

Vi vill ha ett Tullverk för hela
Sverige som bevakar samtliga
gränser. Det är viktigt att
Tullen är effektiv i sitt
uppdrag att hitta
narkotikapreparat. Utökad
samverkan med andra länders
tullmyndigheter, inte minst
inom EU, skapar bättre
förutsättningar för att hitta
olagliga preparat.
Det är också viktigt att
generationsskiftet inom
personalen genomförs på ett
bra sätt så att kunskap och
kompetens inte går förlorad
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Ja. Den organiserade
brottslighetens utbredning i
det svenska samhället är helt
oacceptabel. De inblandade är
multikriminella och ingår i
internationella nätverk. De
försörjer sig på knark,
människohandel och mord,
men också på ekonomisk
brottslighet. Den
organiserade brottsligheten
utgör också ett hot mot
rättssamhället genom att hota
eller muta, vittnen, polis och
åklagare. På sikt är det
demokratin som tar skada.

Tullverket spelar en
avgörande roll i kampen mot
den gränsöverskridande
brottsligheten. Folkpartiet
liberalerna är öppna för att
tullens brottsbekämpande
verksamhet kan komma att
behöva förstärkas för att ges
rimliga förutsättningar att
utvecklas och moderniseras.
För att bekämpa smugglingen
och annan gränsöverskridande
brottslighet räcker det dock
inte med ökade resurser.
Ännu viktigare är att
Tullverket också får, som
sagt, befogenheter som
stärker möjligheterna och
kapaciteten att ingripa mot
främst narkotikasmuggling,
den organiserade
brottsligheten och det
förstärkta terroristhotet.

Den internationella
brottsligheten kräver dock
också internationella insatser.
Folkpartiet vill därför att
polis, tull och åklagare i EU:s
medlemsländer ska få större
möjligheter att samarbeta och
utbyta information över
gränserna, även med länder
utanför EU. För Sverige är

Vi har med oro sett den
fysiska närvaron av
tullpersonal vid landets
gränser krympa och arbetade
aktivt mot den senaste
utredningens förslag om
ytterligare personal-
besparingar. Vi lyckades få
till ett beslut om en utökad
budgetram med ytterligare 50
miljoner kronor. Samtidigt är
vi medvetna om att
droghandeln ständigt
förändras och att mycket
handel och spaning bedrivs
via Internet och att det därför
kan vara försvarbart med en
viss omprioritering av
tjänster.

Tullens roll är självklart
fortsatt viktig för att hindra
narkotikasmugglingen. Det
visas också av de stora tillslag
som görs. Där för är det bra
att myndigheten fortsätter att
förbättra den brotts-
bekämpande verksamheten
genom en målmedveten
prioritering, styrning,
modernisering och
effektivisering av denna
verksamhet. Att hindra att
narkotika kommer in i Sverige
ska även fortsättningsvis vara
den högst prioriterade
uppgiften för Tullverkets
brottsbekämpande
verksamhet.

Tullverket har en huvudroll i
arbetet med att stoppa
införsel av narkotika i landet.
Bekämpningen av narkotika
är däremot en angelägenhet
för hela samhället. Det är
viktigt att de brotts-
bekämpandemyndigheterna,
bl.a. Rikspolisstyrelsen,
Tullverket och Åklagar-
myndigheten, fortsätter
arbetet för att hitta de mest
effektiva formerna för att
bekämpa narkotika-
brottsligheten. Här kan de
s.k. regionala underrättelse-
centralerna vara en viktigt
faktor.

det särskilt viktigt med en tät
samverkan med övriga länder
i Norden och runt Östersjön.
Men för att den organiserade
brottsligheten ska kunna
stoppas måste EU satsa mer
på att bekämpa brott där flera
länder är inblandade. Kampen
mot människohandel och
sexuellt utnyttjande av barn
bör prioriteras särskilt. EU
bör dessutom skärpa kampen
mot narkotikasmuggling och
agera internationellt för att
stoppa illegal
narkotikaframställning.
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Samverkan är oerhört viktigt.
Däremot vill vi inte slå ihop
myndigheter eftersom vi ändå
tycker att de har olika tydligt
avgränsade uppdrag.

Miljöpartiet vill ha en
polismyndighet och slå ihop
alla länspolismyndigheter.
Vad gäller en sammanslagning
av övriga myndigheter har vi
inte tagit ställning till.
Däremot är det viktigt att de
rättsliga myndigheterna som
ska arbeta brottsföre-
byggande samarbetar. Vi ser
en stor vinst i att polis, tull
och kustbevakning samarbetar
mot t.ex. narkotika-
brottslighet och
människohandel.

Hur ser ni på frågan om
samverkan mellan "Blåljus-
myndigheterna" eller
sammanslagning av dessa i
sin helhet eller delar därav?

Vi tror på ökad
myndighetssamverkan, inte
minst mot den grova,
organiserade brottsligheten.
Vi vill göra Polisen till en
myndighet, däremot är ingen
sammanslagning avTullverket
med andra myndigheter
diskuterad.
Myndighetsförändringar
kräver utredning och
förankring före konkreta
förslag och beslut. Personal
och fackliga organisationer
ska alltid involveras, det
underlättar både processer
och skapar förutsättningar för
bra resultat.
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Flera myndigheter är i dag
ansvariga för yttre och inre
gränskontroller.
Polisväsendet, tullverket och
kustbevakningen har olika
uppdrag och befogenheter.
Samverkan mellan dessa
myndigheter är, som sagt,
oumbärligt för en effektiv
bekämpning av den gräns-
överskridande brottsligheten.
Men vi tycker även att det
finns anledning att utreda om
gränsövervakningsverksamheten
bör slås samman till en enda
myndighet under justitie-
departementet.

När det gäller polisen vill vi
slå ihop de olika myndig-
heterna till en enda nationell
polismyndighet. Detta skulle
i sin tur underlätta samarbetet
med övriga "blåljus-
myndigheter".

Vi är positiva till att på sikt
slå ihop tullen och
kustbevakningenmed
gränspolisen och sjöpolisen
så att alla hamnar inom
polisens ramar. I alliansens
rättspolitiska grupp har vi
föreslagit att det ska utredas.
.

Vi är positiva till samverkan
mellan myndigheterna och
anser att det är en absolut
förutsättning för framgång i
arbetet. Många gånger uppnås
ett mycket bättre resultat när
man samarbetar och alla
bidrar från sin horisont. Dock
är det så att olika myndig-
heter har sina expert-
kunskaper och så ska det vara.
Någon sammanslagning blir
det alltså inte tal om.

Moderaterna tror inte på en
sammanslagning mellan
Blåljusmyndigheterna.
Myndigheterna har sin
respektive kompetens-
områden, t.ex. till sjöss, på
land (vid gränsen) eller i
luften. Däremot utgår vi ifrån
att myndigheter samverkar
för att nå bästa möjliga
gemensamma resultat. Här
tror vi att det finns mer att
göra. Alliansregeringen har
t.ex. i en skrivelse,
Samhällets krisberedskap -
stärkt samverkan för ökad
säkerhet, uttryckt att
alternativa lösningar bör
sökas, bl.a. mellan s.k.
blåljusmyndigheter, för att
öka trygghets- och
säkerhetsnivån i samhället.

Vill
utre
da

Vill
slå i

hop
tulle

n

och
kust
beva

knin
gen

med
grän

spol
isen

och
sjöp
olise

n

Inge
n

sam
man

slag
ning

Tror
ej på

sam
man

slag
ning



8

Vill
se ö
ver

resu
rser
na

Inför valet 2010
4

Kustbevakningens roll och
befogenheter har stärkts och
nödvändiga investeringar är
snart på plats För att kunna
göra en omprioritering
behövs en analys av vilka
resurser som ska förstärkas
och vad som kan fasas ut för
att få en optimalt fungerande
kustbevakningsfunktion. Det
kan exempelvis vara
nödvändigt att se över de
gemensamma resurser som
finns och minska
stuprörstänkandet mellan
myndigheter

Kustbevakningen har under
de senaste fem åren tillförts
stora investeringar i form
av flygplan och fartyg.
Dessa nya enheter är både
personalkrävande och får
en högre driftskostnad.
Ökade befogenheter har
tillkommit samt att det
ligger på förslag ännu
fler befogenheter. Hur ser ni
på Kustbevakningens roll i
framtiden samt om
resurserna inte räcker till
vilka inom vilka områden
anser ni att kustbev-
akningen skall nedprio-
ritera eller upphöra att
kontrollera?

Kustbevakningens ökade
internationella engagemang
är något som Miljöpartiet
bejakar och anser är viktigt.
Det är inte rimligt att dessa
internationella uppdrag ska
tvinga Kustbevakningen att
prioritera bort andra uppdrag.
Kustbevakningen måste få
ekonomiska medel för att
klara av sina normala uppdrag
samt nya internationella
uppdrag som läggs på
Kustbevakningen. I miljö-
partiets budgetmotion från
hösten 2009 motionerade vi
om att ge Kustbevakningen
ett tydligt internationellt
uppdrag, men också medel
för att kunna genomföra det.

Det torde råda politisk
enighet kring den
förstärkningen av
Kustbevakningen som skett
och vi är positiva till att
Kustbevakningen tillförts
nya/utökade uppgifter t.ex.
genom den nya lagen om
sjöfylleri
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Regeringen har under
mandatperioden ökat
Kustbevakningens anslag.
Denna utveckling fortsätter,
med totalt 80 miljoner
kronor under 2010 och 2011.
Anslaget ska täcka
finansiering av ränte-
kostnader kopplat till de
fartygsinvesteringar som
gjorts på senare år.
Folkpartiet är dock medvetna
om det ekonomiska läget
inom Kustbevakningen och vi
följer utvecklingen noga.

Folkpartiet anser att en
angränsande zon enligt
Havsrättskonventionen
inrättas runt våra kuster och
större öar med början runt
Gotland. Detta skulle betyda
att havsområdet tidigt och till
begränsade kostnader blir
tillgängligt för utökad tillsyn
och lagföring av svenska
rättsvårdande myndigheter.

Kustbevakningen kommer
även i framtiden att spela en
nyckelroll i det svenska kust-
och gränsskyddet, i det
svenska miljöarbetet samt för
att garantera en hög säkerhet
till sjöss.

Vi vill inte prioritera bort
något utan en samordning
mellan Kustbevakningen och
sjöpolisen ska effektivisera,
därtill är vi öppna för
resursförstärkningar. Att
Kustbevakningen, men även
polisen och tullen, har en
viktig uppgift även i miljö-
hänseende vill vi speciellt
betona.Att bevaka så att
fartyg inte förorenar haven
och att förhindra tjuvfiske är
viktigt för vår gemensamma
miljö.

Kristdemokraternas ambition
är att Kustbevakningen skall
vara en myndighet i framkant
med modern utrustning i
samarbete med andra
myndigheter och länder i
närområdet. Detta skall ske
på ett effektivt sätt.

Det är i grunden mycket
positivt att Kustbevakningen
har kunnat anskaffa nya fartyg
och flygplan. De nya
plattformarna är resursef-
fektiva och ampassade till
dagens och morgondagens
behov. Kbv:s personal och
materiel är unik och med rätt
befogenheter och resurser är
myndigheten en effektiv
samhällsresurs. Det är
naturligtvis viktigt att det
råder en balans mellan
uppgifter och resurser så att
sådana prioriteringar som
nämns i frågan inte behöver
göras och att myndigheten
förmågor används på bästa
sätt.
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Det internationella
engagemanget för Kust-
bevakningen ökar och
kommer troligen att öka på
flera områden. Detta tar
självklart resurser från de
ordinarie verksamheterna
runt Sveriges kuster och
närvaro till sjöss. Hur ser ni
på Kustbevakningens
internationella engagemang
i ett framtidsperspektiv?

Kustbevakningens roll i
framförallt Östersjöområdet
kommer att bli allt viktigare i
framtiden. Samordning och
synergieffekter med andra
länder har stora möjligheter
att effektivisera kust-
bevakningen.

Kustbevakningens
huvudsakliga uppgifter rör
naturligtvis havsområden i
Sveriges närhet. Men Kust-
bevakningen kan ha viktiga
uppgifter också inter-
nationellt. Detta gäller
särskilt när det handlar om
skydd av miljö- och natu-
rresurser, humanitära
insatser, och när EU eller
företag från EU är
inblandade.

Det finns en stor efterfrågan
internationellt på den
kompetens som Kust-
bevakningen kan bistå med,
framförallt flygkapacitet
efterfrågas. Miljöpartiet
bejakar Kustbevakningens
pågående insats i Indiska
Oceanen och utanför
Somalias kust.

Andra insatser, som det
svenska deltagandet i
Frontexoperationen i
Medelhavet utanför Grekland
är inte okontroversiellt, då
den svenska medverkan i
insatsen kan ha bidragit till att
kränka flyktingars rätt att
söka asyl som anges i artikel
14 i FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättig-
heterna. Vi är mycket kritiska
till deltagande i Frontex
eftersom Frontex huvud-
uppdrag är att hindra
människor att nå europeiskt
vatten och därmed få en
möjlighet att söka asyl. Ska
Kustbevakningen deltaga i
Frontexoperationer framöver
måste krav ställas för att inte
flyktingars rättigheter ska
kränkas. Vi menar att Frontex
verksamhet ska ha större
fokus på livräddning.

Precis som för
Försvarsmakten som helhet
har internationella insatser
ett stort värde, det ger
kontakter och erfarenheter
som annars inte skulle
uppnås. Samtidigt är det de
nationella behoven som ska
utgöra grunden för
prioritering och utveckling av
förmågor. Försvarsmaktens
fokus är att kunna försvara
Sverige och denna uppgift
kommer vid en konflikt att
hanteras i närområdet.
Kustbevakningens fokus
måste vara på operationer
runt Sveriges kuster och i
nära vatten. Det finns också
alltid en ekonomisk
bedömning att göra vid
internationella åtaganden
eftersom sådana innebär en
merkostnad.
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Posi
tiva

till

inter
nati
onel

la

insa
tser

Kustbevakningen bedriver
övervakning till sjöss och
från luften tillsammans med
våra grannländer, med hjälp av
flygplan och fartyg. Detta
samarbete är mycket bra, och
bör förstärkas. Folkpartiet
vill därför att kustbevakning,
polis, tull och åklagare i EU:s
medlemsländer ska få större
möjligheter att samarbeta och
utbyta information över
gränserna. För Sverige är det
givetvis särskilt viktigt med
en tät samverkan med övriga
länder i Norden och runt
Östersjön.

Läs mer om resursfrågan
under föregådende fråga.

Vi är positiva till inter-
nationella insatser, vi anser
att Kustbevakningen kan göra
stor nytta i dessa uppdrag.

Kristdemokraterna anser,
utifrån de erfarenheter som
hittills framkommit, att
Kustbevakningen genom
internationella insatser
berikas och får goda
erfarenheter som också kan
komma den nationella
uppgiften tillgodo.

Moderaterna ser positivt på
Kbv:s internationella
engagemang. Vi tror t.ex. att
samverkan inom EU och
kring Östersjön och Väster-
havet är helt nödvändigt för
att på ett effektivt sätt kunna
möta hot och utmaningar i
närområdet. Beträffande
medverkan i FRONTEX och
ATALANTAtror vi att sådana
insatser ger viktiga erfaren-
heter till myndigehetens
ordinarie verksamhet. Hittills
har myndigheten tillförts
särskilda medel för dessa
insatser. Vi ser gärna att
Kbv:s internationella
verksamhet i olika former
och forum utvecklas.

Vill
utve
ckla
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Dessa uppgifter är givetvis
viktiga även i framtiden.

Idag diskuteras resurser och
miljö i runt Sveriges kuster
och i havsområdet. Hur dess
naturtillgångar skall
fördelas för att på sikt vara
hållbart. En av Kstbevakn-
ingens viktigaste uppgifter
är att öka säkerheten till
sjöss men också att över-
vaka den marina miljön och
kontrollera yrkesfisket.
Hur ser ni på Kustbevak-
ningens roll när det gäller
dessa prioriterade
områden?

Kustbevakningen har en
mycket viktig roll för den
marina miljön och inte minst
yrkesfisket. Det är viktigt att
övervakningen fungerar, men
det är också viktigt att hela
systemet fungerar. Det
inbriper samspelet med
Fiskeriverket eller den nya
havsmiljömyndigheten och,
där så behövs, med polis och
åklagare. Där har det brustit
tidigare, vilket EU har påtalat
flera gånger. Det är viktigt att
följa upp att aviserade
ändringar och ändringar som
gjordes under de senaste två
mandatperioderna ger
resultat.

Betoningen ligger på just
övervakning, att tidigt kunna
larma och ingripa.
Yrkesfisket har reducerats så
den övervakningen torde ha
fått minskad betydelse medan
behovet av att snabbt upptäcka
och undersöka föroreningar
och annat som hotar marina
miljöer har ökat. Den
samverkan som redan finns,
inte minst mellan länderna i
Östersjön för detta, är viktig.
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I kustregionen utgör
Kustbevakningen en viktig
resurs, dels genom att
patrullera Sveriges sjögräns
och ingripa mot exempelvis
miljöbrott till havs, dels
genom att bidra till att
upprätthålla ordningen i
skärgården och ingripa mot
t.ex. sjöfylleri och annan
vårdslöshet i såväl yrkes-
som fritidstrafiken till sjöss.
Genom nationellt och
internationellt samarbete
medverkar dessutom
Kustbevakningen till att
bekämpa den gräns-
överskridande brottsligheten.

Alla dessa områden är
mycket viktiga, och bör även
fortsättningsvis ingå i de
prioriterade områdena för
kustbevakningen.

Att Kustbevakningen, men
även polisen och tullen, har
en viktig uppgift även i
miljöhänseende vill vi
speciellt betona. Att bevaka
så att fartyg inte förorenar
haven och att förhindra
tjuvfiske är viktigt för vår
gemensamma miljö.

Kustbevakningen har en
mycket viktig roll.
Kristdemorkaterna har varit
pådrivande för att ge
Kustbevaknignen de utökade
befogenheter som de nu har
fått för att beivra sjöfylleri,
vilket är en viktig sjösäker-
hetsåtgärd. Även bevakningen
av den marina miljön är
mycket viktig.
Kustbevaknignen är därför en
högt prioriterad verksamhet
för Kristdemorkaterna.

Alliansregeringen har i sin
Östersjöstrategi tydligt
uttalat att dessa ansvars-
områden är mycket viktiga.
Det är Kbv som har
resurserna och möjligheterna
att utföra dessa uppgifter. Det
finns emellertid alltid
anledning att se över
samarbetet mellan olika
myndigheter så att samhällets
resurser används på bästa för
att nå målen om säkrare och
mer välmående havsområden
såväl i Östersjön som i
Västerhavet.


