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Betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13)
Betänkandet presenterar ett förslag till ny organisation för den svenska polisen. Förslaget innebär att
polisens 21 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium slås
samman till en myndighet kallad Polismyndigheten. Samtidigt föreslås att Säkerhetspolisen ombildas
till en fristående myndighet.
Tullverket ser positivt på förslaget om att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna blir en
myndighet, samt att Säkerhetspolisen blir en fristående myndighet. Vad gäller Statens kriminaltekniska
laboratorium ser Tullverket att det kan finnas fördelar med att SKL blir en egen myndighet. SKL är
tjänsteleverantör till fler myndigheter och uppdragsgivare än polisen. Om SKL ska vara en del av
Polismyndigheten är det viktigt att se till att även andra brottsutredande myndigheter har möjlighet att
bli effektiva i sitt brottsutredningsarbete.
Betänkandet är en noggrann genomgång av polisens styrning och resultat. I Poliskommitténs uppdrag
har ingått som en punkt att lämna förslag som ger polisen organisatoriska förutsättningar för ett
effektivt samarbete med övriga rättsväsendet och myndigheter. Denna punkt är viktig för Tullverket. I
betänkandet finns relativt få konkreta förslag på hur detta samarbete ska se ut. Allmänt sett är
förslagen i betänkandet inriktade på ledningsstrukturen för polisverksamheten och en renodling av
ansvarsförhållanden på nationell och regional nivå. För Tullverket är det viktigt att betona värdet av ett
bra samarbete med polisen, såväl inom GOB-arbetet som inom andra områden. Att som i förslaget
skapa en nationell operativ beslutsstruktur ser Tullverket som positivt för det framtida samarbetet, men
det är viktigt att det kommande genomförandearbetet klargör hur ett framtida samarbete ska
organiseras så att det goda samarbete som redan finns kan utvecklas och förbättras. Detta gäller dels
nationellt, men även internationellt där Polisen och Tullverket i flera fall samarbetar med samma
internationella partners.
När det gäller området forensisk undersökning som finns i Förslag till förordning med instruktion för
Polismyndigheten 52§, samt Förslag till förordning om kriminalteknisk verksamhet inom
Polismyndigheten 1§ punkt 6, anser Tullverket att Tullverket ska jämställas med Säkerhetspolisen,
åklagare eller domstol som enligt förslaget erhåller kostnadsfri undersökning.
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören Therese Mattsson
(beslutande) och enhetschefen Anders Alpsten (föredragande).
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