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Remissyttrande över
departementspromemorian Nya möjligheter till
operativt polissamarbete med andra stater (Ds
2016:13)
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och
tillstyrker de i promemorian lämnade författningsförslagen.
Brås inställning till tidigare lagförslag om utökat polissamarbete med andra
stater
Nu föreliggande promemoria har föregåtts av en statlig utredning. Utredningen
resulterade i betänkandet Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25).
Det var då Brås ståndpunkt att utredningens förslag inte kunde läggas till grund för
lagstiftning. Brå saknade bland annat
-

-

En mer utförlig kartläggning av behovet av att få bistånd av utländska
poliser i gemensamma insatser.
En analys av om det eventuella behovet av bistånd från utländsk polis kunde
tillgodoses utan att befogenheter att utöva myndighet överfördes till
utländska tjänstemän.
En analys av lagförslagens förhållande till språklagen (2009:600).

Brå invände även mot utredningens bedömning att utländska tjänstemän som deltar
i polisinsatser i Sverige inte ska stå under tillsyn av JO och JK.
Brås inställning till nu föreliggande lagförslag
Behovet av utökat samarbete
Brå kan konstatera att det fortfarande framstår som oklart i vilken utsträckning det
finns ett behov av det utökade polisiära samarbete som möjliggörs om
promemorians författningsförslag genomförs. Som promemorian lyfter fram är
utgångspunkten att de svenska brottsbekämpande myndigheterna ska kunna klara av
sina respektive uppdrag på egen hand. Brå har dock förståelse för att det inte är
rimligt att dimensionera Polismyndighetens verksamhet utifrån att varje tänkbar
situation ska kunna hanteras eftersom detta skulle kräva en betydande
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överkapacitet. Det framstår därför som rimligt att möjliggöra ett utökat samarbete
med utländska brottsbekämpande myndigheter.
Närmare analys av nödvändigheten av att ge utländska tjänstemän befogenheter att
utöva myndighet
Brå välkomnar den diskussion som förs i föreliggande promemoria kring behovet
av att i vissa situationer kunna ge utländska tjänstemän polisiära befogenheter. Brå
instämmer i de bedömningar som görs i promemorian.
En närmare analys av lagförslagens förhållande till språklagen (2009:600)
Nu föreliggande promemoria konstaterar att språklagen inte är tillämplig på
utländska myndigheter och att de lämnade lagförslagen därmed inte står i strid med
nämnda språklag.
Brå vidhåller att det är problematiskt att det med ett utökat polisiärt samarbete kan
uppstå situationer där medborgarna utsätts för tvång av utländska tjänstemän med
vem de inte kan kommunicera. Detta torde dock vara ett ofrånkomligt problem som
förhoppningsvis kan hanteras genom att svensktalande polis alltid finns närvarande
vid gemensamma insatser.
Tillsyn över utländsk personal
Promemorian vidhåller den tidigare utredningens bedömning att det på grund av
utformningen av artikel 23 i Prümrådsbeslutet inte är möjligt att ställa utländska
tjänstemän som tjänstgör i Sverige under tillsyn av JO och JK. Brå instämmer i den
bedömning som görs i promemorian. Som promemorian framhåller finns det dock
inga hinder mot att JO och JK granskar och yttrar sig över de polisiära insatser som,
under den svenska Polismyndighetens ledning, genomförts med hjälp av utländska
tjänstemän. Brå nöjer sig därmed.
Detta yttrande avges av generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av
verksjuristen Sigrid Granath.
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