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Svenska Polisförbundet och Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL):  

 

Gemensamt ställningstagande gällande 
mellanstatlig överenskommelse om polisiärt 
samarbete i gränsområdet 

Samarbetet mellan polisen i Finland och Sverige fördjupas genom en ny mellanstatlig 

överenskommelse för gränsområdet, som på finska sidan omfattar kommunerna 

Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och på svenska sidan 

kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.  

Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL) och Polisförbundet i Sverige vill gemensamt 

uttrycka sin oro över de problem som överenskommelsen medför, bland annat när det 

gäller de resurser som kommer att behövas och färdigheterna hos de poliser som deltar i 

samarbetet samt ansvars-, rättssäkerhets- och arbetsmiljöfrågor. 

Finlands Polisorganisationers Förbund framförde i samband med beredningen av 

överenskommelsen sin oro över frågor som rör polisernas och medborgarnas 

rättssäkerhet, men tyvärr har dessa inte beaktats i tillräcklig omfattning i 

överenskommelsens slutliga formulering. 

Vi vill betona att den finska och svenska polisen har ett aktivt och gott samarbete i 

gränsområdet. Samarbetet omfattar bland annat informationsutbyte, förebyggande 

verksamhet, upprätthållande av den allmänna ordningen och säkerheten samt 

förundersökningar av brott.  

Enligt den nya överenskommelsen får en polispatrull i fortsättningen utan begäran 

från den mottagande staten ta sig in på den andra statens område för att utföra ett 

uppdrag i en situation där det är fråga om ett allvarligt hot mot liv och hälsa.  

Samarbetet enligt den nya överenskommelsen skiljer sig märkbart från det nuvarande 

samarbetet, som planeras på förhand och där verksamheten sker under ledning av och i 

närvaro av tjänstemän från den mottagande staten. Ett antal viktiga frågor angående 

ledning och ansvar i samband med den praktiska verksamheten samt frågor som rör 

utbildning, kompetens, rättssäkerhet och arbetsmiljö förblir otydliga i överenskommelsen.  

Den första frågan som vi vill lyfta fram gäller kompetens och utbildning. Alla poliser 

som utför larm- och övervakningsuppdrag i samarbetsområdet bör ha de färdigheter som 

krävs för att utföra krävande operativa uppdrag inom en främmande stats område. Detta 

innebär att dessa poliser, utöver goda språkkunskaper, även bör ha kännedom om det 
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andra landets lagstiftning, förordningar och rättspraxis som reglerar polisens befogenheter 

och om polisens maktmedelsredskap och strategier samt praktisk erfarenhet. Tillräcklig 

kompetens kräver fortlöpande utbildning för att säkerställa funktionsförmågan även i 

påfrestande situationer. 

Enligt överenskommelsen ansvarar vardera parten för utbildningen av den egna 

polisstyrkan. Den andra parten bör få material om lagstiftning som är av central betydelse 

med tanke på överenskommelsen. Enligt överenskommelsen är strävan att ordna gemensam 

utbildning. Gemensam utbildning för de båda ländernas polisstyrkor ordnades senast 

2014–2016 med hjälp av EU-finansiering. I utbildningen deltog 150 poliser och den pågick 

i några veckor. Utbildningen ansågs vara av hög kvalitet men otillräcklig. För att kunna 

garantera tillräcklig kompetens krävs omfattande utbildning, för vilken betydande resurser 

bör avsättas vid sidan av den normala verksamheten. 

Vi vill fästa uppmärksamhet vid polisens knappa resurser på båda sidor om 

gränsen. Förhoppningen är att överenskommelsen ska minska resursbristen och förkorta 

de långa responstiderna i glesbygden i norr. På den finska sidan finns det fler polispatruller 

inom det område som överenskommelsen än på den svenska sidan. Det är således 

uppenbart att samarbetet i praktiken innebär att de finska polispatrullerna används på den 

svenska sidan.  

Vi vill även fästa uppmärksamhet vid ansvars-, rättssäkerhet- och arbetsmiljöfrågor. 

Medborgarnas rättssäkerhet är stark i de nordiska rättsstaterna. Detta avspeglar sig 

bland annat i de klagomål som medborgarna riktar mot myndigheter. Högriskuppdrag 

kommer att inbegripa gripande och bruk av maktmedel, som medför utredningar i 

efterhand. Förberedelserna inför sådana situationer är inte tillräckliga. 

Polisernas rättssäkerhet betonas vid högriskoperationer. Det arbetsgivaransvar som 

ingår i överenskommelsen utgör inte en tillräcklig garanti med tanke på polisernas 

rättssäkerhet och arbetsmiljö.  

Vi betonar att ett fungerande samarbete är viktigt för polisen i de båda länderna. Vi anser 

emellertid att det är viktigt att hitta en lösning på de frågor som gäller polisernas 

rättssäkerhet, försäkringsskydd och arbetsmiljö redan innan överenskommelsen träder i 

kraft. 

Lena Nitz, 

ordförande  

Svenska Polisförbundet 

Jonne Rinne, 

ordförande  

Finlands Polisorganisationers Förbund 

(SPJL) 

 


