
Försvar/utrikespolitik

#141

Inskickad av: Björn Furugren-Beselin

Motionär: Per-Evert Staff , Ulrik  Hansson-Mild et al

Krisberedskap

Till Centerpartiet

Riksstämma

Vallentuna kommunkrets

 

Motion Utbyggd krisberedskap och försvar

Vårt försvar, både militärt och civilt, har ju nedrustats mycket kraftigt och det krävs 

omfattande insatser, både ekonomiskt som personellt och planeringsmässigt för att uppnå 

en acceptabel miniminivå som skapar nödvändig redundans i samhället. Omvärlden är 

orolig, både i vårt närområde som i mer avlägsna platser. Sverige är ett modernt samhälle 

med stora delar av våra dagliga behov beroende på ”just-in-time” leveranser och en 
fungerande IT-struktur för att säkra allt från sjukvård, transportflöden, elektricitet till 

ekonomiska transaktioner och telekommunikation bland annat. Sårbarheten har under det 

gångna åren givit sig tillkänna i terrorhandlingar, stora skogsbränder och allt kraftigare 

oväder/stormar.  

Vi vill nu att följande ”att”-satser bifalls och skickas vidare till Centerpartiets 
riksstämma:

·       Att Centerpartiet verkar för att vårt försvar skyndsamt återuppbyggs både 

militärt och civilt.

·       Att Centerpartiet verkar för att skyddsrum återigen börjar byggas och att bidrag 

återinförs för att skyddsrum skall byggas.

·       Att kommunens krisberedskap förstärks med en beredskapshandläggare samt 

uppdaterade krisberedskapsplaner.

·       Att lokala krishanteringscentraler förbereds där ansvariga och nödställda kan nå

säkert samband, vatten och reservkraft.

Kårsta 2019-01-07

Per-Everth Staff

Ulrik Hansson-Mild

 

Jag/vi föreslår partistämman besluta



Att Centerpartiet verkar för att vårt försvar skyndsamt återuppbyggs både militärt 

och civilt. ·       Att Centerpartiet verkar för att skyddsrum återigen börjar byggas och

att bidrag återinförs för att skyddsrum skall byggas. ·       Att kommunens 

krisberedskap förstärks med en beredskapshandläggare samt uppdaterade 

krisberedskapsplaner. ·       Att lokala krishanteringscentraler förbereds där ansvariga

och nödställda kan nå säkert samband, vatten och reservkraft. Kårsta 2019-01-07

#659

Inskickad av: Pietro Marchesi

Motionär:  Pietro Marchesi, Täby

Höj Sveriges självförsörjandegrad av livsmedel

Ett av försvarets viktigaste ansvar är att skydda civilbefolkningen. I händelse 

av en kris som hindrar transporterna av livsmedel från utlandet, blir bristen på 

många baslivsmedel akut redan inom en vecka. 

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel bör öka från dagens runt 50% till 

minst 100% av vårt inhemska behov av ett antal utvalda baslivsmedel. 

Jag/vi föreslår partistämman besluta

att, Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att öka självförsörjningsgraden 

av livsmedel från dagens runt 50% till minst 100% av vårt inhemska behov av ett 

antal utvalda baslivsmedel.

#662

Inskickad av: Pietro Marchesi

Motionär: Pietro Marchesi, Täby

Sverige bör ha egen vaccintillverkning

Sverige bör som en del av total- och civilförsvaret bygga en egen vaccinfabrik 

med kapacitet att på kort tid tillverka tillräcklig mängd doser för Sveriges behov i 

händelse av en pandemi.

Idag har Sverige avtal som ska garantera leverans av tillräckligt antal doser 

vaccin vid en pandemi. Detta kostar mycket pengar och enligt min mening vore det 
är naivt att tro att denna försäkring faller ut i det fall en verklig kris utbryter och en

livshotande pandemi sprider sig. Kan vi då verkligen lita på att vi får leverans av 

livsnödvändigt antal doser vaccin vi behöver i tid eller kommer de länder där 

vaccinet tillverkas att prioriteras? Jag hävdar att om det är fråga om liv eller död är

ett avtal om leverans inte mycket värt. Ett annat argument för egen 

vaccintillverkning är ekonomiskt. Egen tillverkning ger oss inte bara säker och 

snabb leverans, det blir billigare särskilt i en krissituation då efterfrågan pressar 

upp priset enormt. Sverige importerar stora mängder vaccin, inte minst för den 

årliga influensavaccineringen. Egen vaccinfabrik skulle minska det allmänna 

importberoendet av många slags vaccin.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

att, Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att som förslagsvis en del av 

total- och civilförsvaret bygga en inhemsk vaccinfabrik för att säkra tillgången av 



vaccin både för behovet av årlig influensavaccinering, barnvaccinering och i 

beredskap för pandemier.




