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Yttrande från TULL-KUST
Kustbevakningens budgetunderlag för åren 2021-2023
TULL-KUST delar i allt väsentligt budgetunderlaget för åren 2021-2023 och
Kustbevakningens hemställan om ett ökat årligt anslag.
Kustbevakningen har ett akut behov av ökade resurser för att bibehålla nuvarande
ambitionsnivå. Det begränsade resurstillskottet som beslutades i statsbudgeten för 2020
är inte på långa vägar tillräckligt för att myndigheten ska klara av att hålla nuvarande
ambitionsnivå samtidigt som Kustbevakningen dessutom tillförs nya och väsentligt
utökade uppgifter.
Den anslagna budgeten för myndigheten är inte tillräcklig i förhållande till det uppdrag
som myndigheten har på samma gång som statens och det allmännas förväntan ökar på
att Kustbevakningen ska utföra ytterligare resurskrävande uppgifter inom bl.a.
totalförsvaret och när det gäller miljökatastrofer.
För att Kustbevakningen ska kunna klara sin nuvarande verksamhet enligt instruktion och
regleringsbrev med bibehållen förmåga samt kunna ta sig an nya uppgifter inom främst
krisberedskap och totalförsvar krävs en avsevärd resursförstärkning både när det gäller
förvaltningsanslaget och investeringsbudget.
Om situationen inte löses långsiktigt är risken att Kustbevakningen inte kommer att kunna
fullgöra sitt uppdrag och i förlängningen kommer heller inte Sverige att kunna leva upp till
åtaganden inom ramen för EU-samarbetet när det gäller t.ex. räddningsinsatser på
Medelhavet.
Om Kustbevakningen inte har tillräckligt med resurser kan myndigheten i värsta fall
tvingas säga upp personal eller sälja av material, som exempelvis fartyg. Kraft och
resurser får läggas på avveckling och omstrukturering. Det som raseras tar tid att bygga
upp igen.
Kuststationer måste läggas ned vilket påverkar samhällets säkerhet och det är långa
beställningstider för att införskaffa nya fartyg och flygplan.
Att tappa personal är en av de viktigaste konsekvenserna att undvika. Det är svårt att
hitta ny personal. Kustbevakningen har ett givet antal anställda som behövs med tanke på
uppdragens karaktär. För att komma till rätta med personalbrist och dessutom möta
framtidens pensionsavgångar krävs ett kontinuerligt rekryteringsarbete – och det tar cirka
två år innan aspiranter kan komma in i verksamheten.
I nu beslutad budget är resurser över huvud taget inte med för beredskap, totalförsvar,
säkerhetsskydd och för digitalisering och uppgifter enligt nya kustbevakningslagen.

Kustbevakningen behöver ytterligare resursförstärkning för att kunna avsätta tillräckliga
personella resurser och därmed säkerställa nuvarande verkningsgrad och fortsatt
planering, utbildning och förberedelser för beredskapshöjande åtgärder. Man lappar och
lagar materiel vilket är dyrt och ineffektivt. Kustbevakningen måste investera i nya fartyg,
flygplan och materiel.

Sammanfattningsvis anser TULL-KUST att:
• Det finns ett akut behov av att öka antalet anställda i den operativa verksamheten med
200 fler kustbevakare. FRONTEX uppdrag och ett utökat krav på fiskeinspektörer innebär
att behovet av antalet kustbevakare kommer att öka.
• Kustbevakningen är samhällets plattform till sjöss som dygnet runt, året om finns på
plats längs hela Sveriges kust och stora insjöar. kustbevakningen räddar, hjälper,
övervakar och motverkar brott. Kraven på och uppdragen till Kustbevakningen har
ändrats och utökats. Det finns risk för en undanträngningseffekt av Kustbevakningens
nuvarande uppdrag. Om åtgärder inte vidtas skyndsamt kommer Kustbevakningen få en
kraftig förmågeförsämring.
• Det krävs ökade anslag eftersom Kustbevakningens fartyg och flygplan kräver nya
investeringar. Den nya Kustbevakningslagen medger ett större stöd till framför allt Polisen
vilket framöver ger ökade kostnader för Kustbevakningen.
• Kustbevakningen är beroende av modern utrustning och material för att genomföra sitt
uppdrag och för att kunna hantera oförutsedda händelser, så som miljöutsläpp eller
skogsbränder. Även här så kommer nya IT och sambandssystem på linjen och i
Ledningscentralen kräva utökade medel.
• Det krävs årligt intag till aspirantutbildningen. Personal är, tillsammans med material
och utrustning, kustbevakningens viktigaste resurs med stora pensionsavgångar som sker
här och nu, är det viktigt att få in en kontinuerlig ström av nya kustbevakare till
myndigheten. De senaste åren ser vi tyvärr att antalet nyutexaminerade aspiranter inte
räcker till för en utökning av antalet kustbevakare. Dubbla klasser med aspiranter är ett
måste för att bibehålla nuvarande och framtida verksamhet.
• Det behövs ett helhetsgrepp och en långsiktighet i anslagen. Andra myndigheter är
beroende av Kustbevakningens verksamhet så det är inte bara Kustbevakningens uppdrag
som fallerar vid otillräckliga förutsättningar. Genom att stärka Kustbevakningen stärks
även gränsskyddet mot illegal import av farliga varor, skyddet mot vattenföroreningar i
våra stora sjövattentäkter Vänern och Mälaren. Även Kustbevakningens landverksamhet
som det Farliga Godset och transportsäkerheten till och från sjögående
transportverksamhet.
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