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Arrestantvakter och transportuppdrag
Sammanfattning
Polismyndigheten välkomnar förslagen i promemorian. Förslaget om att ett
förordnande för en arrestantvakt ska kunna avse även transportuppdrag inom
ramen för arrestverksamheten utgör ett viktigt led i den renodling av Polismyndighetens verksamhet som myndigheten efterlyser i syfte att förbättra
möjligheterna att koncentrera sig på sitt kärnuppdrag, d.v.s. att öka tryggheten
och minska brottsligheten i samhället.
Polismyndighetens synpunkter
Polismyndigheten önskar lämna följande synpunkter.
Arrestantvakter bör få utföra transporter

För Polismyndighetens del kommer en möjlighet att låta inhyrda arrestantvakter självständigt genomföra vissa transportuppdrag utgöra ett viktigt verktyg i
omhändertagandet av transporter inom ramen för arrestverksamheten och bidra
till att polisiära resurser används mer effektivt.
Möjligheten att använda inhyrda arrestantvakter för vissa transportuppdrag
kommer att utgöra ett viktigt komplement till den möjlighet som finns att
överlämna transporter till Kriminalvården. Utgångspunkten måste enligt Polismyndighetens uppfattning emellertid vara att de transporter som idag överlämnas till Kriminalvården alltjämt ska överlämnas samt att Kriminalvården behöver stärka sin förmåga på området ytterligare för att fullt ut kunna omhänderta
de transportbehov som finns i regionerna, bl.a. vad gäller akuta transporter och
transporter i glesbyggd. När Kriminalvårdens transportuppdrag inte fungerar
så som det är tänkt, och i enlighet med den operativa samverkansöverenskommelse som slutits, får det stora ekonomiska konsekvenser för Polismyndigheten. Polismyndigheten vill mot denna bakgrund invända mot vad som framförs om att förslaget kan komma att avlasta Kriminalvården. Polismyndigheten
delar inte promemorians bedömning att behovet av att överlämna transportuppdrag till Kriminalvården kan förväntas minska genom förslaget.
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Frågor om sekretess och tystnadsplikt

Förordnade arrestantvakter deltar i Polismyndighetens arrestverksamhet på
samma sätt som arrestantvakter som är anställda av myndigheten. Den som
förordnas som arrestantvakt kommer enligt förslaget, just i sin egenskap av arrestantvakt, kunna användas för att genomföra transporter. Polismyndighetens
bedömning är att dessa personer omfattas av tystnadsplikten i 2 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Polismyndigheten har emellertid ingenting att
erinra mot den särskilda bestämmelse om tystnadsplikt som föreslås i polislagen för att säkerställa att det inte i något enskilt fall uppstår tveksamheter.
Konsekvenser för Polismyndigheten
Polismyndigheten delar den bedömning som görs i promemorian om att förslagen när de genomförs kommer att bidra till en mer effektiv användning av polisiära resurser. Poliser kommer i högre utsträckning kunna fokusera på Polismyndighetens grunduppdrag, vilket i sin tur kan ha positiva effekter för brottsbekämpningen.

Detta yttrande har beslutats av rikspolischefen Anders Thornberg. Vid den
slutliga handläggningen har deltagit chefen för rättsavdelningen Gunilla Hedwall och juristen Maria Stensson, föredragande.
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