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Återinför beredskapspolisen 

Motionär: Ingebrikt Sjövik – Gärdet, Stockholms stad 

Angående: Återinför beredskapspolisen 

Under alliansregeringens åtta år vid makten minskade Sveriges försvarsförmåga1, samtidigt som 

säkerhetsläget i Sveriges närområde försämrades radikalt. Liksom försvarsförmågan minskade 

även polisens beredskapsförmåga då samma regering valde att lägga ned beredskapspolisen. 

Följden av detta strategiska misslyckande är dels att Moderaterna, trots höga säkerhetspolitiska 

grundambitioner, bidragit till att sätta Sverige i en farlig situation, och dels att vi tappat i 

förtroende som ansvarsfullt, statsbärande parti. 

Moderaterna har efter valförlusten 2014 tagit åt sig av kritiken och ändrat den bristande 

säkerhetspolitiken. Dock har man valt att inte gå fram med kravet om en återupprättad 

beredskapspolis.  

Beredskapspolisen har tidigare fungerat som polisens strategiska reserv vid extraordinära 

händelser. Till exempel under fågelinfluensan då behovet av fler poliser ökade kunde 

beredskapspolisen användas för att understödja den ordinarie polisen. Resursen var dessutom 

synnerligen kostnadseffektiv då den endast kostade 30 miljoner om året2 

I och med pandemiläget har det visat sig att svensk beredskap inte alls är särskilt god. Ordinarie 

polis ianspråktas till annat än ordinarie verksamhet vilket resulterat i resursbrist och nedgång i 

den dagliga verksamheten. Detta har lett till att andra myndigheter måste bistå. Ett exempel är 

Försvarsmaktens uppgift att bevaka gränsen mot Norge.  

Myndighetssamverkan är viktigt för vår krisberedskap men att ha ett system som bygger på att 

exempelvis Försvarsmakten inte har något annat för sig och därför kan lösa polisiära uppgifter är 

fel.  

I ytterligare ett steg att återupprätta Moderaternas förtroende bland väljarna bör Moderaterna 

uttala en vilja att återta beredskapspolisen. Resan mot en god krisberedskap är lång medan de 

säkerhetspolitiska utmaningarna finns här och nu. Återinförande av beredskapspolisen skulle 

visa att Moderaterna faktiskt vill att Sverige ska ha en bättre krisberedskap.  

Vi föreslår förbundsstämman besluta 

Att  Moderaterna återinför beredskapspolisen 

 

 

Ingebrikt Sjövik 

Gärdet, Stockholms stad 

 

                                                 
1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/analys-visar-lag-forsvarsformaga_7913044.svd; 

http://cornucopia.cornubot.se/2015/02/detta-ar-moderaternas-och-alliansens.html 
2 https://frivarld.se/sakerhetsradet/militar-vid-gransen-visar-att-beredskapspolisen-

behovs-redan-i-ar/ 


