
POLIS I RESERVEN 

 

Den senaste tidens händelser visar att Sverige ibland har behov av att snabbt kunna öka sina polisiära 

styrkeresurser för att kunna upprätthålla ordning och säkerhet i samhället.  

Behoven uppstår såväl momentant som vid större idrottsevenemang med tiotusentals människor i 

rörelse eller över längre tider såsom vid katastroflägen som skogsbranden i Sala eller förstärkta 

gränskontroller med stark tillströmning av asylsökande eller pandemier.  

Polisen har vid sådana situationer behov av såväl uniformerade poliser på fältet som lednings- och 

administrativ personal för att dess ordinarie uppdrag ”att upprätthålla ordning och säkerhet i 

samhället” inte skall försvagas eller upphöra. 

I kris och krig då samhället ställs under yttersta press, medborgarna utsätts för livsfara och landets 

existens är hotat kommer ordning och säkerhet vara avgörande faktorer för statens möjligheter att 

avvärja hotet.  

Ytterligare polisiära resurser skall vara erforderliga momentant. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag att stämman antar motionen i sin helhet 

• Att en utredning tillsätts inom Moderaterna med uppdrag att undersöka förutsättningar för 

personer som efter genomförd polisutbildning väljer att ej ta anställning som yrkespoliser, 

och poliser som efter en tid i yrket går vidare till annan anställning utanför polisen samt 

poliser som är pensionerade eller skall pensioneras men alltjämt är tjänstbara, skall erbjudas 

anställning som Polis i reserven. 

• Att utredningens inriktning skall vara att  

o Polis i reserven vid tjänstgöring skall ha samma befogenheter och lön som ordinarie 

polisman. 

o Att bestämmelser för inkallelse av poliser i reserven skall stadgas i särskild ordning i 

lag (motsvarande). 

o Att Personer som efter genomförd polisutbildning väljer att ej ta anställning som 

yrkespoliser, och poliser som efter en tid i yrket går vidare till annan anställning 

utanför polisen samt poliser som är pensionerade eller skall pensioneras men 

alltjämt är tjänstbara, men ej tar anställning som Polis i reserven, skall kunna 

krigsplaceras enligt Pliktlagen som värnpliktig polis och vara disponibla efter beslut 

om beredskapshöjning eller mobilisering. 
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