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Uppdrag till Kustbevakningen och Polismyndigheten om
Kustbevakningens operativa stöd till Polismyndigheten vid
polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet

Regeringens beslut

Regeringen ger Kustbevakningen och Polismyndigheten i uppdrag att
analysera och föreslå en ändamålsenlig och effektiv ordning för att Kustbevakningen med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt
med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser mot
terrorism eller annan allvarlig brottslighet. Förslaget ska utgå från en analys
av verksamhetsmässiga förutsättningar och en bedömning av vid vilka slags
händelser sådant stöd från Kustbevakningen kan vara nödvändigt för ett
ändamålsenligt och effektivt genomförande av polisinsatser. Myndigheterna
ska vid genomförandet av uppdraget utgå från att Kustbevakningens resurser
endast ska användas som operativt stöd vid sådana händelser där
Polismyndigheten saknar tillräckliga egna resurser för att kunna genomföra
en polisinsats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Vidare ska analysen
utgå från de sammantagna finansiella ramar som myndigheterna har och de
förslag som lämnas ska inte vara kostnadsdrivande.
Myndigheterna ska analysera och redovisa ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av förslaget. Uppdraget ska genomföras i samråd med
Säkerhetspolisen. Myndigheterna ska inte lämna författningsförslag.
Kustbevakningen och Polismyndigheten ska lämna en gemensam
redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast
den 26 januari 2018.
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Skälen för regeringens beslut

Vid terrorattentat och terrorhot kan det vara avgörande att på ett effektivt
sätt kunna använda samhällets samlade insatsresurser. Detta kan också gälla
vid insatser mot andra typer av allvarlig brottslighet. Polismyndigheten
behöver i vissa fall stöd från andra aktörer, bl.a. med ändamålsenliga
transporter.
Kustbevakningen förfogar över resurser som kan utgöra ett mycket
betydelsefullt operativt stöd till Polismyndigheten vid vissa händelser. Det
gäller i första hand Kustbevakningens förmåga att kunna bistå Polismyndigheten med nödvändiga sjö- och flygtransporter, men det kan också finnas ett
behov av stöd med flygspaning. Det finns i dag inte någon särskild författningsreglering på detta område. Det finns därför skäl att ge Kustbevakningen och Polismyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag som gör det
möjligt att utforma en författningsreglering avseende en ändamålsenlig och
effektiv ordning för Kustbevakningens operativa stöd till Polismyndigheten
vid ovanstående typer av händelser. Regeringens inriktning är att
Kustbevakningen ska kompenseras för de utökade kostnader som stödet
innebär.
Att det finns ett behov av ett uppdrag av det här slaget till Kustbevakningen
och Polismyndigheten när det gäller transporter har även konstaterats i den
överenskommelse mellan regeringen och de borgerliga partierna om åtgärder
mot terrorism som presenterades i juni 2017.
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