Motion till Moderaterna i Skövdes årsmöte

MOTION
om att Försvarsmakten ska kunna stödja Polismyndigheten
och Säkerhetspolisen
Yrkande
Årsmötet föreslås besluta
1. att Moderaterna ska verka för att Polisen och Säkerhetspolisen ska ges laglig rätt att få
stöd från Försvarsmakten vid insatser som kan innebära våld och tvång mot person och
detta under allvarliga och samhällshotande omständigheter även då misstanke om terrorbrott
inte föreligger, samt
2. att sända motionen till förbundsstämman med hemställan om vidare befordran till
partistämman.

Låt militären kunna stödja polisen
Polismyndigheten har, liksom övriga statliga myndigheter, kommuner och landsting, laglig
rätt att begära stöd från Försvarsmakten. Detta för uppgifter som i dagligt tal benämns som
”stöd till det civila samhället” och som i realiteten omfattar bland annat transporter,
handräckning vid skogsbränder, eftersök av saknade osv. Förordningen gör tydligt att
Försvarsmaktens personal vid stöd till andra myndigheter varken får bruka våld eller tvång
och ej heller får utföra uppgifter som innebär en ”icke obetydlig risk” för att den kan komma
att skadas.
Försvarsmakten får stödja Polismyndigheten och Säkerhetspolisen med insatser som medför
våld och tvång mot enskilda, men först då det krävs för att förhindra eller ingripa mot
terroristbrott och detta efter beslut av regeringen. För att ett brott ska betraktas som terrorism
ska ett antal rekvisit vara uppfyllda.
Det är angeläget att polis och militär kan samverka för att förhindra, avvärja eller avbryta ett
terrorangrepp. Vårt land är inte undantaget från den ondska som ständigt kastar hotfulla
skuggor över världen. Men det borde också vara möjligt för de båda polismyndigheterna att
avropa stöd från Försvarsmakten även vid andra händelser som medför påfrestningar på
människor och samhälle. Vid situationer som kräver en omfattande kraftansträngning för
Polismyndigheten att bemästra skulle militärt stöd kunna medföra värdefull avlastning och ge
Polisen bättre förutsättningar för att med uthållighet upprätthålla lag och ordning.
Upplopp och kravaller samt hot mot liv och egendom är inte heller något som vårt land är
undantaget ifrån. Det förekommer emellanåt situationer som kräver omfattande personella
insatser för att Polisen ska kunna behärska och kontrollera dem. Vid sådana situationer
skulle militär personal kunna ge värdefullt stöd genom att bland annat bistå med
övervakning, upprätthålla avspärrningar, kontrollera inpassering och – om nödvändigt – även
göra insatser för att hålla ner kravaller och återställa ordning. Detta är uppgifter som
Försvarsmaktens personal utför vid internationella insatser och således både har kunskap
om och utrustning för.

Först och främst ska poliserna i Sverige blir fler så att myndigheten kan lösa fler kvalificerade
uppgifter, utan att det går ut över de enklare och mer vardagliga. Men staten bör ändå ge
lagligt utrymme för Polisen att vid behov kunna begära understöd från Försvarsmakten.
Ytterst handlar det om att säkerställa att staten kan uppfylla sin del av samhällskontraktet
genom att upprätthålla våldsmonopolet, lag och ordning. Det handlar om att ge
förutsättningar för staten att optimerat använda sina förmågor och resurser samt att kunna
kraftsamla dem när det behövs. Att avstå från den möjligheten innebär att en ökad risk för
staten att misslyckas med en av sina mest primära uppgifter; att skydda sina medborgare.
Förtänksamhet är bättre än efterklokskap.

Skövde den 28 december 2018
Anders G Johansson

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Aktiviteter i syfte att förhindra alla former av kriminalitet är centralt i den moderata
politiken. Styrelsen instämmer i motionärens uppfattning att skapa regelverk för att
kunna mobilisera relevanta resurser i detta arbete.

Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.

