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Lena Tysk

STs yttrande ang. översyn av beredskapspolisen, POA-134-6927/09
ST anser att det är välkommet med en översyn av beredskapspolisen då vi anser att man idag nyttjar
dem alltför sällan. Vi efterlyser istället ett förtydligande dokument för när och hur
beredskapspoliser ska kunna användas i större utsträckning än idag. Det bör i framtiden vara lättare
för Rikspolisstyrelsen att tillstyrka användningen ute i länspolismyndigheterna.
Vi ser även att Beredskapspolisen har en viktig funktion att fylla när det gäller viss krishantering
exempelvis, naturkatastrofer, sjukdomsutbrott och internationella konferenser.
De har även utbildning i eftersök av försvunna personer och utrymning vid olyckor. Även vid vissa
transportuppdrag och förflyttningar av farligt gods skulle man kunna nyttja beredskapspoliserna i
betydligt större utsträckning än vad man gör idag.
Beredskapspoliserna ska användas som en förstärkningsresurs utan att överta eller ersätta den
ordinarie polisverksamheten.
Vi anser att beredskapspolisen idag är en fullt fungerande organisation som istället borde nyttjas
mer än idag. Det är också mycket troligt att om verksamheten fördes över till annan myndighet eller
organisation, skulle det troligen medföra tappad kompetens och brist på engagemang.
Vi finner det också anmärkningsvärt att man i dokumentet antar att finansieringsmöjligheten med
anslag från MSB inte kommer att bestå utan att verksamheten istället kommer att finansieras av
polisen 2011 om det beslutas att verksamheten kommer att fortsätta ha sin hemvist hos polisen.
Att anta något sådant anser vi är mycket olyckligt och dessutom så har tidigare överföringar av
olika typer av verksamhet från polisen tidigare också medfört att finansieringen flyttas med
verksamheten. I praktiken blir det således ett nollsummespel.
ST yrkar således att Beredskapspolisens ska nyttjas mer än idag och att man tar fram ett dokument
som förtydligar detta.
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