
RIKSLEDNINGENS SKYDD 

 

Sveriges viktigaste funktion är Rikets högsta ledning som består av Regeringen, Regeringskansliet 

Rosenbad med departementen, Riksdagen, Försvarsmaktens högkvarter, Stockholms-, 

Drottningsholms och Haga Slott. Förstörs de eller hotas de så upphör ledningen av Sverige.  

Skyddet av Riksledningen måste förstärkas. 

Säkerhetsläget i och kring Sverige fordrar förbättrat skydd här och nu, vilket terrordåd i Stockholm, 

Berlin, London och Paris visar. Statsvälvningar sker alltid mot ett lands riksledning. Främmande makt 

riktar alltid hot och angrepp mot ett lands riksledning. Försvarsmakten, Polisen och Säkerhetspolisen 

är de enda funktioner i staten som kan ansvara för skyddet av Sveriges riksledning. Dessa 

myndigheter står under regeringens kontroll och har resurser, kunskap och erfarenher för detta 

viktigaste av alla uppdrag. 

Idag bevakas och skyddas Stockholms- och Drottningholms slott av Försvarsmakten med militära 

skyddsvakter; Riksdagen bevakas och skyddas av dess egna civila skyddsvakter; Regeringskansliet 

med departementen, Försvarsmaktens högkvarter och Haga slott bevakas och skyddas av civila 

skyddsvakter från upphandlade bevakningsföretag. 

Riksledningen kan ej vara säker på att disponera de civila skyddsvakterna vid kris, beredskap och krig 

utan behöver avlösas av Försvarsmakten. 

Riksledningen har inte full insyn i bevakningsföretagens personalförsörjning och ledning, vilket den 

till fullo har i Försvarsmakten Polisen och Säkerhetspolisen. 

Riksledningen disponerar inte den upphandlade personalen för andra uppgifter, vilket den kan med 

militär- och polisiär personal.. 

Vid hastigt uppkomna hot eller attentat kan bevakningsföretagen ej kraftigt förstärka skyddet och 

bevakningen vilket Försvarsmakten kan, och de disponerar ej heller tyngre vapen och pansarfordon. 

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

• Att en arbetsgrupp tillsätts som utreder förutsättningarna för att Försvarsmakten eller 

Polisen ges uppdrag skydda och bevaka av Regeringskansliet med departementen med 

militära skyddsvakter samt  

o Att Försvarsmakten får uppdrag att ansvara för skydd och bevakning av Riksdagen 

med militära skyddsvakter 

o Att Försvarsmakten får uppdrag att ansvara för skydd och bevakning av Haga Slott 

med militära skyddsvakter 

o Att Försvarsmakten får uppdrag att ansvara för skydd och bevakning av 

Försvarsmaktens högkvarter med militära skyddsvakter 

Göran Mellblom 

Spångamoderaterna 


