Motion till Moderaterna i Skövdes årsmöte

MOTION
om skyndsam aktivering av civilplikten
Yrkande
Årsmötet föreslås besluta
1. att Moderaterna ska verka för att civilplikten ska aktiveras snarast och att grundutbildning
av civilpliktiga ska inledas så snart det är praktiskt möjligt, samt
2. att Moderaterna i Skövde ska verka för att Skövde kommun möjliggör och agerar för att en
statlig räddningsskola lokaliseras till Skövde.

Aktivera civilplikten skyndsamt
Sverige är inte förberett för krig
”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära
maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir
oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt
närområde. Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat
angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium”.
Det konstaterar Försvarsberedningen i sin delrapport1 om det svenska totalförsvaret och
utformningen av det civila försvaret. Sveriges krisberedskap är, vilket beredningen också
konstaterar, inte dimensionerad för att hantera ett väpnat angrepp. Den felaktiga
uppfattningen om att risken för krig var obefintlig rättfärdigade att det då välutbyggda
totalförsvaret raserades med början under sent 1990-tal. Det militära invasionsförsvaret
stöptes om till ett insatsförsvar designat för att främst verka i begränsade insatser bortom
rikets gränser. Den svenska krisberedskapen dimensionerades istället för att hantera
fredstida katastrofer och olyckor. Konsekvensen är att det svenska samhället nu står utan
flera av de resurser, förmågor och strukturer som krävs för att bemästra de mycket mer
komplexa tillstånden krigsfara och krig.
Under närmare två decennier har ingen systematisk planering genomförts eller några andra
aktiva förberedelser för höjd beredskap vidtagits. Försvarsberedningen konstaterar mycket
riktigt att den återupptagna planeringen för totalförsvaret utgår från en låg nivå. Den förordar
flera kloka åtgärder för att det civila försvaret ska uppnå erforderlig förmåga att lösa sina
uppgifter; bland annat att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning, bidra till det militära försvarets
förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, upprätthålla samhällets motståndskraft
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mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan samt att bidra till att stärka
samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Säkerställ personalförsörjningen
Det civila försvarets personalbehov blir med de förändrade förutsättningarna och ökade
ambitionerna större. Försvarsberedningen hoppas att dessa i möjligaste mån ska rekryteras
på frivillig grund, men uppmanar likväl regeringen att aktivera civilplikten. Plikten har varit
vilande sedan 2009. Beredningen beräknar att 600 personer kan behöva grundutbildas
årligen med en utbildningstid om 60 dagar. Utbildningar som ansens behövas är bland annat
räddningsman, sanerare, ammunitionsröjare samt personal för sök och räddning.
Men trots att det uppenbarligen föreligger ett behov av att öka numerären krigsplacerad
personal förordar beredningen att utbildning av civilpliktiga ska inledas först 2023. Även om
man beaktar att viss tid åtgår för att estimera personalbehov och organisera utbildning är 5
år en orimligt och onödigt lång förberedelsetid. Särskilt som grundläggande infrastruktur finns
i form av Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) befintliga skolor i Revinge,
Sandö och Rosersberg.
Civilplikten måste aktiveras snarast och grundutbildning inledas så snart det är praktiskt
möjligt. Det civila försvarets organisation är eftersatt och dess förmåga att upprätthålla
beredskap för krigsliknande tillstånd och krig är otillräcklig. Det måste skyndsamt åtgärdas.
Därför måste personalförsörjningen lika skyndsamt säkerställas.

Skövde som framtida utbildningsort?
Det kan inte uteslutas att personal- och utbildningsbehovet kommer befinnas vara större än
vad Försvarsberedningen uppskattat i sin rapport. Dåvarande Räddningsverket bedrev fram
till 2008 skola även i Skövde. Övningsplatsen på Hasslumfältet finns kvar, ägs sedan 2017
av Skövde kommun och används för utbildning av Räddningstjänsten i Östra Skaraborg.
Förekomsten av övningsanläggning tillsammans med närheten till Försvarsmaktens förband
och skolor samt Högskolan gör Skövde lämplig som lokaliseringsort för en eventuell framtida
utökning av utbildningsplatser och skolor. Skövde kommun bör därför planera för och
eftersträva att MSB lokaliserar en skola till Skövde.
Skövde den 03 februari 2018
Anders G Johansson

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Motionen är välskriven och behandlar ett angeläget ämne.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.

