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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 maj 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över departementspromemorian Nya möjligheter till operativt polissamarbete 

med andra stater (Ds 2016:13).  

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har, med undantag för nedan angivna synpunkter, ingen erinran mot 

förslagen i promemorian.  

 

Synpunkter 

 

Advokatsamfundet har i tidigare remissyttrande bland annat framfört kritik mot att 

utländska polismän inte ska vara underställda svensk myndighetstillsyn och att det är 

angeläget att ett utökat gränsöverskridande samarbete inte försvagar rättssäkerheten.1  

 

                                                
1
 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 6 oktober 2011 över betänkandet Utökat polissamarbete i Norden 

och EU (SOU 2011:25), liksom remissyttrande den 8 juni 2009 över rapporten från den nordiska arbetsgruppen 

tillsatt av Nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningssamarbete – Samtjänstgöring mellan nordisk 

polispersonal. Se även Advokatsamfundets remissyttrande den 23 september 2011 över promemorian Utbyte av 

uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15). Advokatsamfundet hänvisar även till sina 

remissyttranden den 21 december 2009 över promemorian Tillämpning av Prümrådsbeslutet på Island och Norge 

(Ju2009/2441/PO), den 1 juni 2009 över promemorian Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet 

(Ds 2009:8), den 16 januari 2008 över promemorian om godkännande av Prümrådsbeslutet (Ds 2007:40) samt 

den 8 november 2006 över utkast till proposition angående godkännande av rådets beslut om inrättande, drift och 

användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). 
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I nuvarande promemoria bemöts Advokatsamfundets kritiska synpunkter med att tillsyn 

skulle vara svårt att förena med artikel 23 i Prümrådsbeslutet och folkrättsliga principer 

om statssuveränitet. Enligt promemorian ska insatserna emellertid stå under ledning av 

Polismyndigheten, vilket ger möjlighet att utreda och bedöma utländska tjänstemäns 

agerande (s. 102). Advokatsamfundet konstaterar emellertid att JO och JK har en viktig 

praxisskapande funktion för hur poliser ska agera gentemot personer som frihetsberövas. 

Det är därför viktigt att bedömningar som görs av dessa myndigheter får en återverkan hos 

de utländska polismän som agerar i Sverige. Advokatsamfundet bedömer det därför som 

tveksamt om det är tillräckligt att Polismyndigheten omfattas av tillsynen. Eftersom de 

utländska tjänstemännen inte direkt kommer att stå under JO:s och JK:s tillsyn, 

ifrågasätter Advokatsamfundet om de nya samarbetsformerna verkligen kan sägas vara 

omgärdade av tillräckliga rättssäkerhetsgarantier.  

 

Under alla omständigheter är det angeläget att Polismyndigheten säkerställer riktlinjer för 

hur utländska poliser ska utbildas i svensk rätt och att JO och JK i efterhand kan granska 

om dessa riktlinjer följts.  

 

Bland annat till följd av Stockholmsprogrammet, sker inom EU en positiv utveckling vad 

gäller synen på rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Trots detta går det inte att bortse 

ifrån skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om synen på polisens roll i samhället och 

hur polisarbetet ska bedrivas. Dessa skillnader, vad gäller utbildningar, metoder och 

bedömningar utgör riskfaktorer vid utländska tjänstemäns myndighetsutövning i Sverige, 

inte minst när beslut ska fattas utifrån de svenska behovs- och proportionalitets-

principerna. Det är mot den bakgrunden av stor vikt att riktlinjer fastställs och att dessa 

kan följas upp i efterhand av myndigheter som JO och JK samt även av misstänkta som 

utsatts för felaktig myndighetsutövning.  
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