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Till
Rikspolisstyrelsen

Yttrande med anledning av PM för framtida sjöpolisverksamhet
(diarienr POL-360-3048/02)
Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) arbetar för en levande kust- och skärgårdsbygd och
organiserar 13 regionala skärgårdsorganisationer från Luleå i norr till Koster i väster, samt
insjööarna Visingsö och Vinön. Dessa organisationer är i sin tur paraplyorganisationer för
lokala intresseföreningar. Vi arbetar med förutsättningarna för boende, arbete och service i
landets skärgårdar och försöker på olika vis bevaka och påverka regering, riksdag och centrala
myndigheter så att den bofasta befolkningens villkor värnas.
Skärgårdarnas Riksförbund har på omvägar kunnat ta del av Rikspolisstyrelsens promemoria
angående framtida sjöpolisverksamhet. Vi kan konstatera att förslaget medför att sjöpolisverksamheten kommer att läggas ned i majoriteten av våra skärgårdar. Vi kan också konstatera att
förslaget inte föregåtts av någon kontakt med den berörda skärgårdsbefolkningens företrädare.
I förslaget säger utredaren att ett nationellt perspektiv bör läggas på sjöpolisverksamheten.
SRF anser inte att man uppnår detta genom att fokusera resurserna till storstadsområdena och
lägga ned verksamheten i övriga landet.
Sveriges skärgårdar bebos fortfarande av en permanent befolkning och dessa har samma rätt
till trygghet och service som andra i samhället. I dag svarar sjöpolisen för att så sker och den
verksamhet som sjöpolisen bedriver runt om i landet har medfört att man byggt upp ett stort
förtroendekapital hos den bofasta skärgårdsbefolkningen, sommargäster och båtfolk.
Vidare används statistik i utredningen för att påvisa att ett lågt antal ingripande som resulterat
i straffrättsliga påföljder gör en nedläggning av dessa sjöpolisenheter befogad. SRF anser att
statistiken i stället kan och bör tolkas som bevis på hur effektivt det förebyggande arbetet är.
Polisbåtens närvaro i skärgården har en mycket stor allmänpreventiv effekt. Polisens främsta
uppgift kan inte vara att sätta fast folk utan förhindra att brott uppkommer.
Samarbete och samverkan borde i dag vara självklarheter på alla plan i samhället. Det finns i
dag på flera håll ett väletablerat samarbete mellan sjöpolisen och Kustbevakningen, men
också med Marinen. Detta samarbete kan säkert utvecklas ytterligare men inte på bekostnad
av sjöpolisens verksamhet. Det är viktigt att beakta att dessa aktörer har olika kompetens,
ansvarsområde och befogenheter.

I en tid med ökade risker för oljeutsläpp och en vidgad yttre gräns i och med Schengen-avtalet
bör de samlade resurserna öka i stället för att minskas.
Sjöpolisen ingår i dag vid vissa enheter i beredskapsorganisationer vid kärnkraftsolyckor. Så
är t ex fallet i Blekinge, Kalmar och Södermanlands län. Hur kommer den beredskapen att se
ut om RPS förslag träder i kraft?
Rikspolisstyrelsens förslag att den polisiära närvaron i stora geografiska områden i praktiken
avvecklas är inte bara en intern fråga, utan bör kommuniceras med regeringen innan
beslutsprocessen fortskrider.
Med utgångspunkt av ovanstående utgår vi från att Rikspolisstyrelsens förslag inte kommer
att forceras som ett hastverk utan strikt kommer att vila på objektiva grunder.
SRF kräver därför att det görs en grundlig konsekvensutredning som beaktar, inte bara
ekonomiska aspekter, utan också övriga ovan angivna områden. Detta innebär att sjöpolisverksamheten ska vara oförändrad under år 2003 och ev. förändringar genomförs först från
och med 2004.
SRF emotser att få vara delaktig i det fortsatta arbetet.
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