
Regeringens proposition 

1978/79: 97 

om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74); 

beslutad den 8 februari 1979. 

Prop. 1978/79: 97 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 

LARS DEGEER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att i 41 § civilförsvarslagen (1960:74) tas in en 

bestämmelse om att kommunfullmäktige får uppdra åt annan nämnd än ci

vilförsvarsnämnden att meddela besked enligt 32 § huruvida skyddsrum 

skall anordnas i anläggning eller byggnad. Vidare föreslås att i 42 § civilför

svarslagen tas in bestämmelser om att kommun skall få fullt statsbidrag vid 

byggande av vissa civilförsvarsanläggningar, vilket f. n. regleras i en sär

skild lag (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till 
kommuner för vissa civilförsvarskostnader. 
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Förslag till 
Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 

Härigenom föreskrivs i fråga om civilförsvarslagen ( 1960:74)1 

dels att 43 § skall upphöra att gälla, 
dels att 41 § I mom. och 42 §skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arandc lydelse Föreslagen lydelse 

41 § 

I mo m. 2 I varje kommun skola de kommunen med avseende å civilför
svaret åvilaf!de uppgifterna handhav as av en c i vi Iförs vars nämnd, 
om ej annat följer av andra stycket eller av sådant beslut som avses i 3 kap. 
14 §kommunallagen (1977: 179). 

Kommunfullmäktige äger upp
draga åt annan nämnd än civilför
svarsnämnden att upprätta skydds
rumsplan. Har enligt 23 § överläm
nats åt kommunen att antaga 
skyddsrumsplan. fattas beslutet 
härom av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige äger upp
draga åt annan nämnd än civilför
svarsnämnden att upprätta skydds
rumsplan och att lämna besked en
ligt 32 §. Har enligt 23 § överläm
nats åt kommunen att antaga 
skyddsrumsplan. fattas beslutet 
härom av kommunfullmäktige. 

Kommun får tillsätta särskild civilförsvarsnämnd eller uppdraga åt an
nan nämnd att vara civilförsvarsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrel
sen civilförsvarsnämnd. Under civilförsvarsberedskap får regeringen för
ordna. att särskild civilförsvarsnämnd skall tillsättas. 

För kostnad, som kommun fått 
vidkännas på grund av åtgärd enligt 
40 § I mom. b) eller 54 § första 
stycket, äger kommunen erhålla 
statsbidrag med t1·å tredjedelar lll' 

kostncufrns belopp. i den mån kost
naden kan anses skälig. För kost
ll{U/, som kommun Jlltt l'idkiin1ws 
på grund m· åtgiird enligt 40 § I 
mom. c) äger kommunen erhålla 
ersättning av statsmcdel. i den mån 
kostnaden kan anses skälig. 

Innan medel .finnas tillgängliga 
för beriiknat statsbidrag må skyl
dighet för kommun att vidtaga åt
gärd enligt 40 § I mom. b) ej göras 
gällande mot kommunen. 

'Lagen omtryckt 1975:712. 
'Senaste lydelse 1977:203. 

För kostnad. som kommun fått 
vidkännas på grund av åtgärd enligt 
40§ I mom. b) eller c) eller 54§ 
första stycket äger kommunen er
hålla ersättning av statsmedel, i den 
män kostnaden kan anses skälig. 
Vid ersättningens bestämmande 
skall hänsyn i skälig utsträckning 
tagas till det 1·iirde som åtgärden 
kan ha för anläggningens eller 
byggnadens anl'ändning i fred. 

Innan medel.finns tillgängliga för 
beriiknad ersättning får skyldighet 
för kommun att vidtaga åtgärd en
ligt 40 ~ I mom. b) eller c) ej göras 
gällande mot kommunen. 
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N11rara11de lydelse 

Statshidrag faststiilles .for rnrje 
kalc11derår <ff liinsstyrl'lsen, om ej 
regeringen a11norl11nda fiirord11ar. 
Ansiikan 0111 s1atshidrag .fiir 1·isst 
kalend<'rilr skall giiras .f('ire 11t;::ång
e11 ar nästa kalenderår. När skii/ 
äro diirtill, må dock a11siikan prii-
1·as. oaktat den g1)res senare. Fi11-
ncr liinsstyrdsen ansökni11ge11 så
som .fi'ir se11t i11ko111111e11 ej h1)ra 
llfl{ltllgas till {lriirni11g. skall m-ris-
11i11gshesl11tct 1111derstiillas rege
ringen. 

Lii11sstyrclse11 iiger att till ko111-
1111111e11 utgirn förskott å statshi
drag i enlighet med de närmare fö
reskrifter regeringen meddelar. 

3 

Föreslaf(l'll lydelse. 

Ersättni11ge11 bestiims a1· ref(e
ringen eller myndiRhet som ref(e
ri11ge11 utser. 

Ko11111111n1'11 har riitt att erhålla 
förskott 11å crsiitt11i11ge11 i enlighet 
med de närmare föreskrifter som 
regeringen meddelar. 

Denna lag tr~idcr i kraft. såvitt avser 41 ~ I mom .. två veckor efter den 
dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författ
ningssamling. och i övrigt den I juli 1979, då lagen ( 1976:276) med proviso
riska hcstiimmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilfi.irsvars
kostnadcr skall upphöra att gälla. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

4 

vid regeringssammanträde 

1979-02-08 

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande. och statsråden Sven Ro

manus. Mundebo. Wikström. Friggebo. Wirten. Huss, Rodhe. Wahlberg. 

Hansson. Enlund. Lindahl. Winther. De Gecr. Blix. Gabriel Romanus. 

Tham. Bondestam 

Föredragande: statsrådet De Gecr 

Proposition om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om en genomgripande omarbetning av 

civilförsvarslagens < 1960:74. omtryckt 1975:712. ändrad senast 1978:782) 

regler om skyddsrum (prop. 1975:21. FöU 1975: 17. rskr 1975: 174). Regler

na innebär att anordnandet av skyddsrum får en fast anknytning till kom

munernas planering av bebyggelsen och att kommunerna får ett ansvar för 

att skyddsrum byggs på ett ändamålsenligt sätt. En särskild skyddsrums

planering skall äga rum i de kommuner där skyddsrum skall anordnas. 

Kommunen skall med ledning av en skyddsrumsplan besluta var skydds

rum skall inrättas. De nya bestämmelserna skall. med vissa undantag en

ligt övergångsbestämmelserna. tillämpas fr. o. m. den I juli 1979. 

Enligt 32 * civilförsvarslagen i den nya lydelsen skall den som avser att 

uppföra en ny anläggning eller byggnad inom en skyddsrumsort anmäla 

detta till kommunen. Det åligger sedan kommunen bl. a. att lämna den som 

har gjort anmälan besked huruvida skyddsrum skall anordnas el kr inte. 

Enligt 33 *ankommer det på byggnadsnämnden bl. a. att vid prövningen av 

en ansökan om byggnadslov tillse att byggnadsföretaget överensstiimmer 

med besked enligt 32 §. Hireligger inte sådant besked får byggnadsJ,w intt: 

meddelas. 

I 41 * civilförsvarslagen föreskrivs bl. a. att i vaije kommun skall en ei

vilforsvarsnämnd ha hand llm kommunens civilförsvarsuppitier med vissa 

undantag. Kommun får tillsätta siirskild civilförsvarsn1imnd eller uppdra tlt 

annan nämnd att vara civilförsvarsnämml. Kommunfullmäktige far emel

lertid uppdra åt annan nämnd än eivilförsvarsnämnd att upprätta skydds

rumsplan. Vad nu sagts innebär att det ankommer pä civilförsvarsnämnd 

att lämna besked enligt 32 * civilförsvarslagen. 
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I förordningen (1977:618) om besked angående anordnande av skydds

rum m. m. föreskrivs bl. a. att den som avser att efter den 30 juni 1979 på

börja byggnadsföretag som avses i 32 § civilförsvarslagen får fr. o. m. den I 

juli 1978 påkalla besked om skyddsrum skall anordnas. eller inte. I sam

band med tillämpningen av denna förordning har frän kommunalt häll 

framhållits att det skulle vara mer praktiskt om samma nämnd som upprät

tar skyddsrums plan ocksä lämnar besked enligt 32 §och att en bestämmel

se som gör detta möjligt förs in i civilförsvarslagen. 

Jag delar den uppfattning i denna fråga som har förts fram frän vissa 

kommuner. I de flesta fall är det byggnadsnämnden som efter samråd med 

civilförsvarsnämnden upprättar skyddsrumsplanen. Mot den bakgrunden 

är byggnadsnämnden också den som är bäst lämpad att lämna besked en

ligt 32 § civilförsvarslagen. Byggnadsnämnden skall dessutom vid pröv

ningen av byggnadslov och den efterföljande kontrollen övervaka att bygg

nadsföretaget överensstämmer med det besked som har lämnats enligt 

32 ~- Enligt min mening bör varje kommun ha möjlighet att själv bestämma 

vilken nämnd som skall lämna besked enligt 32 §.Jag förordar därför att ett 

tilliigg till bestämmelserna i 41 § I mom. andra stycket civilförsvarslagen 

görs med den innebörden att kommunfullmäktige får uppdra ät annan 

nämnd än civilförsvarsnämnden att lämna besked enligt 32 § civilförsvars

lagen. Eftersom skyddsrumsbesked redan har börjat lämnas i kommuner

na, iir det angeläget att den föreslagna lagändringen träder i kraft snarast 

möjligt. 

Jag övergår nu till frågan om statsbidrag till kommuner för vissa civilför

svarskostnader. Enligt övergångsbestämmelserna till lagen ( 1975:533) om 

ändring i civilförsvarslagen skall bl. a. föreskrifterna i 40 § I och 2 mom. 

samt 42-43 ~~ tillämpas i den äldre lydelsen till 1)Ch med utgången av juni 

1979. Enligt 40 ~ I mom. bl i den illdn: lydelsen illigger Jet kommunen bl. a. 

att i enlighet med den gällande organisati,lllsplanen inrätta och utrusta all

männa skyddsrum samt vidta andra byggnadsanordningar och reservan

ordningar snm ~ir avsedda uteslutande för brandförsvarets försli1:jning med 

vatten. För de kostnader som kommunen får vidkännas för dessa åtgärder 

har kommunen enligt 42 * i den äldre lydelsen riitt till statsbidrag med två 

tredjedelar av kostnaderna. i den mån de kan anses skäliga. Om särskilda 

omständigheter föreligger. får regeringen enligt 43 * medge att statsbidrag 

utg{lf med högre belopp. 

Enligt 4(H I mom. bl i den nya lydelsen skall kommuns hittillsvarande 

skyldighet att anordna allmänna skyddsrum i stället avse ledningseentraler 

och andra skyddade uppehållsplatser för det allmänna civilförsvaret. En

ligt 42 * i den nya lydelsen får kommun statsbidrag med två tredjedelar av 

kostnaden hii1för. 

I avvaktan på senare förslag till ytterligare ändringar av 42 och 43 §§ ci

vilförsvarslagen antogs vid J 975/76 firs riksmöte (prop. 1975/76: 199, FöU 

1975/76:36, rskr 1975/76:279) lagen ( 1976:276) med provisoriska bestäm-
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me\ser om statsbidrag till kommuner för vissa civi\försvarskostnader. En

ligt den Jagen fär kommunerna till och med utgången av juni 1979 utan hin

der av vad som föreskrivs i 42 § civilförsvarslagen bidrag av statsmedel för 

hela kostnaden för att uppföra ledningscentraler, observationsplatser. 

skyddsrum för framskjutna enheter och branddammar för civilförsvaret i 

den mån kostnaden är skälig. 

Som framgår av vad nyss sagts gäller nämnda bestämmelser endast till 

och med utgången av juni 1979. Kommunerna bör emellertid även efter 

denna tidpunkt få full ersättning för nämnda civilförsvarskostnader. Be

stämmelser om detta bör nu, med en redaktionell .iämkning, föras in i 42 ~ 

första stycket civilförsvarslagen. Den ändring som föreslås innebär att 

kommunen får ersättning av statsmedel för hela kostnaden för åtgärder 

som kommunen utför enligt 40 § I mom. bl i den mån kostnaden kan anses 

skälig. Hänsyn bör därvid i skälig utsträckning tas till det värde som åtgär

den kan ha för anläggningens eller byggnadens användning i fred. Sådan 

hänsyn bör naturligtvis också tas vid bestämmande av ersättning för åtgär

der som kommunen utför enligt 40 § I mom. c). En bestämmelse om att 

hänsyn i skälig utsträckning skall tas till fredsanvändningsvärdet bör föras 

in som ett tillägg till första stycket. 

I 42 §andra stycket finns bestämmelser om att kommunen ink är skyldig 

att vidta åtgärder enligt 40 § I mom. bl innan medel finns tillgängliga för be

räknat statsbidrag. Detta bör också gälla för åtgärder som kommunen vid

tar enligt 40 * I mom. c). En bestämmelse om detta bör med en redaktio

nell ändring föras in i andra stycket. Jag vill i detta sammanhang erinra om 

att uttry.:ket tillgängliga medel även avser bemyndiganden som riksdagen 

lämnar regeringen att medge att ersättning utgår för nämnda åtgärder. I pa

ragrafens tredje stycke finns f. n. vissa bestämmelser om fastställande av 

statsbidrag m. m. Bestämmelserna har numera endast begränsad betydelse. 

Bestämmelserna bör därför utgå och erslittas med en bestämmelse om att 

ersättningen bestäms av regeringen eller myndighet som regeringen utser. 

I paragre1fens ljärde stycke finns f. n. bestämmelser om att länsstyrelsen 

fär utge förskott på statsbidrag. Enligt min mening bör man inte i lagtexten 

ange viJJ;.en myndighet som får utge förskott. Det bör nämligen vara sam

ma myndighet som enligt tredje stycket har att bestämma ersättningen. 

Det bör som nyss framfördes ankomma på regeringen att utse denna myn

dighet. I fjärde stycket bör i stället anges att kommunen har rätt att fä för

skott på ersättningen. Det far ankomma på regeringen att meddela närmare 

föreskrifter om detta. 
Genom de föreslagna ändringarna i 42 ~ bortfaller behovet av bestäm

melsern~t i 43 § om att regeringen kan medge att högre statsbidrag utgår än 

vad som föreskrivs i 42 §. Bestämmelserna i 43 § kan därför utgå. 

Ändringarna i 42 § och upphävandet av 43 § bör träda i kraft den I juli 

1979. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
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att antaga inom försvarsdepartementet upprättat förslag till lag om änd

ring i civilförsvarslagen ( 1960:74). 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra

ganden har lagt fram. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979 




