
Försvarsutskottets betänkande 

1976/77: 10 

med anledning av propositionen 1976177:56 om ändring i civilför
svarslagen (1960:74) jämte motion 

I propositionen 1976177:56 (försvarsdepartementet) har regeringen - efter 

föredragning av statsrådet Krönmark - föreslagit riksdagen att antaga inom 
försvarsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i' eivilförsvars
lagen (} 960:74). 

Motionen 

I motionen 1976177: 1344 av herr Svartberg m. tl. (s) yrkas att riksdagen 

som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om för
delningen av de uppgifter som f. n. ankommer på civilförsvarets ordnings

och bevakningsenheter. 

Utskottet 

Riksdagen har den 9 maj 1974 (prop. 1974:75, FöU 1974:20, rskr 1974: 19 l) 

godkänt riktlinjer för ett nytt utbildnings- och övningssystem för civilför

svaret. Regeringen har den 18 mars 1976 godkänt av civilfårsvarsstyrelsen 

föreslagna riktlinjer för en ändrad krigsorganisation av det allmänna ci~ 

villorsvaret, organisation 80. Genomförandet kräver ändringar i nera för
fattningar. I propositionen lämnas förslag till ändringar i civilfårsvarslagen. 
Ändringarna är i huvudsak av formell art och föreslå-; träda i kraft den 
I juli 1977 med viss övergångsbestämmelse. 

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag. 
I propositionen redogörs får civilförsvarets krigsorganisation. Härvid 

nämns ls. 8) att de nuvarande ordnings- och bevakningsenheterna tills vidare 
finns kvar med väsentligen samma organisation som i dag. I motionen 
1976177: 1344 erinras om myndighetsförslaget att föra över dessa enheter 
från civilförsvaret till polisen och om att 1974 års fårsvarsutredning har 

berört frågan i båda sina betänkanden. Enligt vad utredningen har inhämtat 
pågår inom regeringens kansli arbete med att klarlägga författningsmässiga, 

organisatoriska, ekonomiska m. n. förutsättningar för ett överförande av 

civilforsvarets urunings- uch bevakningsuppgifter !SOU 1977: 1 s. 74). Mo

tionärerna anser att det fortsatta utredningsarbetet bör syfta till att vissa 

uppgifter, som kan sköta~ av obeväpnad personal, behålls av civilförsvaret 

medan andra uppgifter fördelas på det militära försvaret och polisen. 

Regeringen beräknas inom kort lämna förslag till riksdagen om bl. a. ci
vilförsvarets långsiktiga planering. Frågan om att fåra bort beväpnade enheter 
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från civilförsvaret har varit aktuell länge och utskottet förutsätter att c.len 
kommer att anmiilas i c.let sammanhanget. 

Utskottet ser positivt på en slutlig lösning i den riktning som anges i 

motionen. Riksdagen bör dock inte nu ta ställning i frågan. 
Med hänvisning till det anförda hemställer utskottet 

I. att riksdagen antar det vic.l propositionen 1976177:56 fogade 
förslaget till lag om ändring i civilförsvarslagen ( 1960:74), 

2. att riksdagen avslår motionen 1976/77: 1344. 

Stockholm c.len 3 mars 1977 

På försvarsutskottets vägnar 
PER PETERSSON 

Nä111arande: herrar Petersson i Gädc.lvik (m), Gustavsson i Eskilstuna (s), 
Glimner \c), Holmqvist (s), Pettersson i Örebro \c), Karl Bengtsson i Varberg 
(fp), fru Sundström (s), herrar Brännström (s), Oskarson (m), Gustavsson 
i Nässjö (s), fru Ekelund (c), herrar Hedberg (s), Lindblad (fp), Svartberg 
(s) och Johansson i Växjö (c). 
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