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Förslag till
Lag ändring i regeringsformenom

Härigenom föreskrivs 13 kap. 6 8 ochatt 13 regeringsformen skall-
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.
6§

Är riket Äri krig eller krigsfara eller riket i krig eller krigsfara eller
råder sådana utomordentliga förhål- råder det mycket allvarliga förhållan-
landen föranleddaär krig el- den på grundsom det krigav ellerärattav
ler krigsfara vari riket har befun- krigsfaraav utanför rikets ellergränser
nit sig, kan regeringen med stöd riket har befunnit sig krigatt i el-av av
bemyndigande i lag förord- ler krigsfara, kan regeringengenom med
ning meddela sådana föreskrifter i stöd bemyndigande i lagav genom
visst ämne enligt grundlag förordningsom meddela sådana före-an-

skall meddelas lag. Er- skrifternars i visstgenom ämne enligtsom
fordras det iäven fall med grundlagannat skall meddelasannars ge-
hänsyn till försvarsberedskapen, lag. Erfordras det iävennom annat
kan regeringen med stöd bemyn- fall med hänsyn till försvarsbered-av
digande i lag förordning be- skapen, kangenom regeringen med stöd av
stämma i lag meddelad föreskriftatt bemyndigande i lag förord-genom

rekvisition eller sådantom ning bestämmaannat i lag meddelad fö-att
förfogande skall börja eller upphöra reskrift rekvisition ellerom annat

tillämpas.att sådant förfogande skall börja eller
upphöra tillämpas.att

I lag med bemyndigande i första stycket skall angivassom avses noga un-
der vilka förutsättningar bemyndigandet får utnyttjas. Bemyndigande med-
för stifta,rätt ändra elleratt upphäva grundlag, riksdagsordning eller lag

val till riksdagen.om

7§

Är riket Äri krig eller omedelbar riket i krig eller krigsfara, skall
krigsfara, skall 2 kap. 12 § tredje 2 kap. §12 tredje stycket icke tilläm-
stycket icke tillämpas. Detsamma Detsamma gäller krigsdele-pas. om
gäller krigsdelegationen i gationen iom annat fall i riksda-trättannat
fall i riksdagensträtt ställe. ställe.gens

Regeringsformen omtryckt 1985:866.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Är krigsfara, kanelleri krigriketÄr omedelbarelleri krigriket
riksdagensstödmedregeringenstödmedregeringen avkrigsfara, kan

uppgift,bemyndigande besluta attbeslutabemyndiganderiksdagensav
ankommergrundlagenligtgrundlagenligtuppgift, soman-att som

fullgörasskallregeringen,fullgö-skall annanavregeringen,påkommer
bemyndigandeSådantmyndighet.Sådant be-myndighet.annanras av

enligt 5befogenhetomfattafår ickeefo-omfattafår ickemyndigande
endastfråga äreller 6fråga om6ellerenligt 5genhet omom

börjaskalli visstlag ämnebesluti visstlag attbeslutendast attär om
tillämpas.tillämpas.skallämne

13§

Är ellerkrigsfaraelleri krigriketÄr ellerkrigsfaraelleri krigriket
förhållan-allvarligamycketdetråderförhål-utomordentligasådanaråder

ellerkrigdetgrund ärpådenkrig el-föranledda attlanden avär avsom
ellerriketsutanför gränserkrigsfarabefun-harriketvarikrigsfaraler av

el-krigsigbefunnit iharriketibeslutanderätten attsig,nit utövas av
beslutanderät-krigsfara,ler utövasi lag.på sättkommunerna angessom
sätti kommunerna angessomten

i lag.

1992.januariden 1kraftträder ilagDenna
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Förslag till2.
beredskapshöjningarLag om

föreskrivs följande.Härigenom

beredskapshöjningBeslut om

beredskapshöj-får beslutaregeringentotalförsvaretFör stärka1§ att om
ning i form av

påförhållanden grundråder allvarligadet mycketberedskapskärpt när
SverigeSveriges ellerkrigsfara utanförkrig eller gränserdet attäratt avav

krigsfara, elleri krig ellerhar varit
i krigsfara.Sverigehögsta beredskap2. när är

Är beredskap.högstaSverige i krig gäller
beredskaphögstafår regeringen beslutasärskilda skäl,Om det finns om

första stycketförhållanden ividäven avsessom

verksamhet.landet eller viss§ får viss delBeslut enligt 12§ enavavse en

råder, skall regeringen§förhållanden avsesi inte längre13§ När upp-som
beredskapshöjning.häva beslut om

medförbindelsernaSverige ochstridshandlingarOm det inleds4§ mot om
högstafår civilbefälhavaren beslutaupprätthållas,regeringen inte kan om

inte kan avvak-beslutområde. Om civilbefälhavarenssittberedskap inom
beredskap inom länet.högstafår länsstyrelsen beslutatas, om

skall tillkännagesberedskapshöjningbeslutHur om

på dettillkännagesberedskapshöjning skall sättBeslut5§ som rege-om
ringen bestämmer.

Åtgärder beredskapvid skärpt

landstingskommu-kommunala ochstatliga,beredskap skallVid skärpt6§
fråga personal ochsärskilda åtgärder ividta demyndigheternala egen-om

uppgifter undersinaskall kunna fullgöranödvändiga för dedom är attsom
organisationtill densnabbt kunnarådande förhållandena och överde som

krig.verksamhet ide skall ha för sin
enligtoch företagockså sådana enskilda organisationerDetta gäller som

verksamhetfortsätta sinskyldigaöverenskommelse eller ärsätt attannat
i krig.

åtgärdervilkabeslutai särskilda fallfår föreskriva ellerRegeringen om
skall vidtas.som

Åtgärder beredskapvid högsta

i krig intas,för verksamhetenorganisationenberedskap skallVid högsta7 §
skett.detta inte redan harom
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Om det finns särskilda fårskäl, regeringen meddela frånundantag vad
i första stycket.sagtssom

Andra bestämmelser

1992:0008§ I lagen försvarcivilt finns ytterligare bestämmelserom om
åtgärdervilka skall vidtas beslut beredskapshöjningnär har medde-som om

lats.

Denna lag träder i kraft den januari då 1960:5131 1992, lagen bered-om
skapstillstånd skall upphöra gälla.att
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Förslag till
civilt försvarLag om

Härigenom föreskrivs följande.

l kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

I denna finns vissa bestämmelser1§ lag det civila försvaret. De behand-om
lar

1 kap.,definitioner m. m.
kap.,organisation och ledning 2m. m.

planläggning, utbildning och övning andra beredskapsförberedel-samt
3 kap.,ser

förmåner 4 kap.,4. civilplikt, m. m.
5 kap.,hemskydd
6 kap.,verkskydd

7 kap.,7. skyddsrum och skyddade utrymmen
särskilda skyldigheter för och andra innehavare egendomägare av
8 kap.,m. m.

9 kap.,utrymning och inflyttningsförbudsamt ut-
10. skyldigheter för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner i sam-

band med utrymning och flyktingmottagning 10 kap.,m. m.
upplåta11. skyldighet för enskilda inkvarteringsbostad 11 kap.,att

12. säkerhetsskydd i kommuner och landsting 12 kap.,
13. förfoganderätt och andra särskilda bestämmelser 13 kap.,

påföljder 14 kap.,14. m. m.
15. 15 kap..överklagande beslutav

Definitioner m. m.

2 Med totalförsvar i denna§ lag all den verksamhet nödvändigäravses som
för förbereda landet inför hot och för ställa samhället tillatt yttre att om
krigsförhållanden. krigsförhållandenUnder omfattar totalförsvaret hela det
omställda samhällets verksamhet.

Totalförsvaret omfattar militärt försvar och civilt försvar.

befolkningsskydd3§ Med och räddningstjänst i denna lag verksamhe-avses
för krigsförhållandenunder skydda räddaoch civilbefolkningenter att samt

enskild egendom och civil allmän egendom.
Dessa verksamheter kommunal räddningstjänst enligt räddningstjänst-är

lagen 1986:1102 i den utsträckning verksamheten inte hänförligärsamt,
till räddningstjänst, även

varning,
utrymning och inkvartering,
tillhandahållande och iordningställande skyddsrum och skyddade ut-av

rymmen,
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mörkläggning,4.
områden,och röjning farligautmärkningupptäckande, av

åt-tillhandahållande andningsskydd och andrasanering,indikering, av
stridsmedel,och kemiskaför skydd kärnvapengärder mot

Självskydd,åtgärder förinformation7. om
skadade,skadade ochförsta hjälp transporter av

verksamhet enligtåtgärder nödvändiga förkompletterande är attsom
paragraf kunna fullgöras.denna skall

beredskaphögsta finnsmed skärpt ochvadBestämmelser4§ som avsesom
beredskapshöjningar.1992:000i lagen om

§i kap.detsamma 1 1i denna lagMed kyrklig kommun5 § som angesavses
1988:180.församlingslagen

också tillämpaslandsting skallföreskrivsVad i denna lag6§ omsom
något landsting.inte tillhörkommuner som

Räddningskåren

fredstida rädd-beredskap skall kommunensoch högstaUnder skärpt7§
till tjänstgöring med civilpliktkallats inningskår med personalutökas som

enligt 4 kap.
stycket utökade rädd-den enligt förstaräddningskår i denna lagMed avses

ningskåren.
befolkningsskydd rädd-ochRäddningskåren uppgifter inomskall fullgöra

enligt 3ningstjänst

får eller den myndighetberedskap regeringenhögstaUnder skärpt och8§
får anspråk förräddningskåren ibestämmer beslutaregeringen tasattsom

kommunen.uppgifter inte denrörsom egna
inte denanspråk uppgifterräddningskåren tagits i för rörOm har som

för skäligaersättninghar kommunen tillkommunen, rätt statenavegna
kostnader.

myndigheteller denoch betalas regeringenErsättningen bestäms ut av
regeringen bestämmer.som

räddningstjänstlagenUndantag från

undantagfår regeringen meddelaberedskapoch högstaUnder skärpt9§
1986:1102, deträddningstjänstlageni ärfrån bestämmelserna storom av

totalförsvaret.betydelse för

Ansvarsprincipen

förden harföreskrivits, skallinte särskilt harOm10§ annat som ansvar en
bered-under skärpt och högstabehålla dettai fredviss verksamhet ansvar

upprätthållas då.verksamheten skallskap, om
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Andra bestämmelser det civila försvaretom

1988:97I förfarandetll§ lagen hos kommunerna, förvaltningsmyn-om
digheterna och domstolarna under skärpt och högsta beredskap finns be-

sådanstämmelser de offentliga verksamhet under beredskap.om organens

2 kap. Organisation och ledning m. m.

Inledande bestämmelse

I detta finns krigsorganisationenl§ kapitel bestämmelser i kommuner,om
landsting kyrkliga ledningen försvaret.och kommuner det civilasamt om av

innehåller ocksåKapitlet bestämmelser ledningen beredskapsförbere-om av
delserna. Bestämmelser beredskapsförberedelser i form planlägg-om av
ning, utbildning och övning finns i 3 kap.m. m.

Krigsorganisation

Under och beredskap skall kommuner,2 § skärpt högsta landsting och kyrk-
liga kommuner krigsorganiserade enligt 4 inte regeringen medde-vara om

sådantlat beslut i 3som avses

får landsting3 § Regeringen besluta kommuner, och kyrkliga kommuneratt
fårunder skärpt beredskap själva bestämma tidpunkten för tillöveratt

återgåkrigsorganisation till fredsorganisation.eller
sådanNär tidpunkt har bestämts skall

kommunen omedelbart underrätta länsstyrelsen,
landstinget omedelbart underrätta civilbefälhavaren och länsstyrelsen,
stiftssamfälligheten omedelbart underrätta berörda civilbefälhavare

och länsstyrelser,
4. de övriga kyrkliga omedelbart underrätta stiftsstyrelsenkommunerna

och berörda kommuner.

4 § I kommunens. landstingets och den kyrkliga kommunens krigsorganisa-
tion skall förutom kommunstyrelsen, landstingsstyrelsen, stiftsstyrelsen och
kyrkorådet ingå de övriga nämnder och behövs för sköta nöd-attorgan som
vändiga uppgifter.

5§ När regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutatsom
inkallelse för tjänstgöring räddningskårencivilpliktig personal i skallom av

kommunen genomföra mobiliseringen räddningskåren.av
Detsamma gäller mobiliseringen hemskyddsorganisationen.av

Ledningsuppgifter under skärpt och högsta beredskap

Centrala myndigheter

får6§ Regeringen meddela föreskrifter vilka uppgifter Överstyrel-om som
för civil beredskap och övriga centrala myndigheter skall ha under skärptsen

och högsta beredskap.
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och länsstyrelsenCivilbefälhavaren

under skärpt och högsta bered-och länsstyrelsen skallCivilbefälhavaren7§
civilområdet respektive lä-civila försvaret inomsamordna detskap leda och

så möjliga försvarseffektförsvarsmaktensamverkan medi störstaattnet
uppnås.

Kommunen

beredskap leda det ci-skärpt och högstaKommunstyrelsen skall under8§
verksamhetsområde.kommunensvila försvaret inom

bedrivs i kom-till den verksamhetKommunstyrelsen skall även att somse
kommunerlandstinget, kyrkligastatliga myndigheter, samt orga-munen av

så möjliga försvarseffektsamordnasnisationer och företag störstaatt upp-
nas.

Landstinget

beredskap leda den ci-under skärpt och högstaLandstingsstyrelsen skall9 §
övriga verksamhetsjukvården landstinget och deninomvila hälso- och som

bedriva.landstinget skall

Samordning

samordnatillvara möjlighetenlandstingen skalloch10 § Kommunerna attta
mellan sig.det civila försvaret

meddela föreskrifterRätt att

civilbefälhavarenbemyndigande,efter regeringensRegeringen eller,ll§
ledningen ochföreskrifter behövs förfår demeddela landstingen sam-som

sjukvården inom civil-§ fråga den civila hälso- ochiordningen enligt 7 om
området.

fårbemyndigande, länsstyrelsenregeringenseller, efterl2§ Regeringen
behövs för led-de föreskrifteroch kommunernameddela landstinget som

§ inom länet.det civila försvaretsamordningen enligt 7ningen och av

får kommunstyrelsen, landstings-krigsorganisationövergång tillEfter13§
kyrkorådet krigsorganisatio-meddela denstiftsstyrelsen ochstyrelsen, egna

verksamhetens in-behövs förde föreskrifternämnder och somorgannens
får kommunfull-Sådana föreskrifter dock intebedrivande.riktning och avse

kyrkofullmäktige, kyrko-stiftsfullmäktige,landstingsfullmäktige,mäktige,
församlingsdelegerade.ellerstämma

utrustningomfördela personal ochRätt att

landstings-får kommunstyrelsen,övergång till krigsorganisationEfter14§
verksamhets-kyrkorådet, inom sittoch ochstyrelsen, stiftsstyrelsen var en

nämnder ochdeområde, omfördela personal och utrustning mellan organ
förhållandena detta.kräveringår krigsorganisationen,i omsom
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Närvarorätt vid sammanträden

15 § Företrädare för kommunstyrelsen, landstingsstyrelsen, stiftsstyrelsen
och kyrkorådet har rätt vidnärvara sammanträdeatt med nämnd eller etten

ingår i den krigsorganisationen. De fårorgan därsom delta iegna överlägg-
ningarna inte i besluten.men

Ledningen beredskapsförberedelsemaav

Centrala myndigheter

l6§ Regeringen får meddela föreskrifter centrala myndigheters bered-om
skapsförberedelser.

Överstyrelsen för civil beredskap underär regeringen central myndighet i
frågor ledning och samordning de civila beredskapsförberedelserna.om av

Civilbefälhavaren och länsstyrelsen

l7§ Civilbefälhavaren och länsstyrelsen skall inom civilområdet respektive
länet leda och samordna de civila beredskapsförberedelserna. Civilbefälha-

och länsstyrelsen skall till dessa förberedelservaren att med hänsyn tillse
bedömda hot och risker får enhetlig inriktning, genomförs ända-en ett
målsenligt ochsätt samordnas med försvarsmaktens beredskapsförberedel-
ser.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, civilbefälhavaren och
länsstyrelsen fâr meddela landstingen respektive kommunerna de föreskrif-

behövs förter uppgifterna enligt första stycket.som

Kommunen

18 § Kommunstyrelsen har för de kommunalaansvaret beredskapsförbe-att
redelserna får enhetlig inriktning och genomförs ändamålsenligten ett

Förberedelsernasätt. skall genomföras i samverkan med berörda statliga
myndigheter och landstinget.

Kommunstyrelsen skall till beredskapsförberedelsernaatt för den verk-se
samhet bedrivs i kommunen statliga myndigheter, landstinget,som kyrk-av
liga kommuner organisationer och företag fårsamt enhetlig inriktningen
och samverkan kommeratt till stånd dem emellan.

Landstinget

19§ Landstingsstyrelsen har för landstingets beredskapsförbe-ansvaret att
redelser får enhetlig inriktning och genomförs på ändamålsenligten ett sätt.
Förberedelserna skall genomföras i samverkan med berörda statliga myndig-
heter och kommuner.

Den kyrkliga kommunen

20§ Stiftsstyrelsen och kyrkorådet har för beredskapsförbere-ansvaret att
delserna i den kyrkliga kommunen genomförs på ändamålsenligtett ochsätt
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igenomförasskallBeredskapsförberelsernainriktning.enhetligmed en
kyrk-berördaandraoch kommuner,länsstyrelserberördamedsamverkan

trossamfund.övrigakommunerliga samt

kyrkliga kommuner-övrigadetillstiftetskall inom attStiftsstyrelsen§ se21
medochändamålsenligt sättgenomförsberedskapsförberedelser ettnas

domkapitlet.samråda meddärvidskallStiftstyrelseninriktning.enhetligen

andraövningoch samtutbildningPlanläggning,3 kap.
beredskapsförberedelser

Planläggning

Civilområdet

riskerochhotbedömdaiutgångspunktmedskallCivilbefälhavaren1§
föreskrivscivilområdesplanerde rege-avcivilområdet upprätta sominom

regeringenmyndighet utser.denellerringen som

Länet

civil-ochmyndigheterscentralautgångspunkt imedskallLänsstyrelsen2§
tillmed hänsynplanerdeochinriktning upprätta anta sombefälhavarens

ochskärptunderverksamhetenförbehövsi länetrisker attochhotbedömda
länet.upprätthållas inomskall kunnaberedskaphögsta

kommu-ochtillgängligautgångspunkt imedskall resurserLänsstyrelsen
personalformistatligadeförtecknaoch avfördela resurserbehovnernas

verksamhetenförförfogande un-kommunernasställs tillmaterieloch som
beredskap.och högstaskärptder

Kommunen

verk-påverkakanriskerochhotbedömdautreda hurskallKommunen3§
Utredningenberedskap.och högstaskärptunderi kommunensamheten

förochbefolkningenskyddaföråtgärderbeslut attförunderlagskall omge
ocksåskall utgöraUtredningenverksamhet. un-nödvändigupprätthållaatt

planläggning.kommunensförderlag

ochskall upprätta antaKommunen4§
ledningsplan,

.
informationsplan,

.
mobiliseringsplan,

.
skyddsplan,

. kristidsförvaltningen.förplan

. be-övrigtiplanerdeochupprätta anta somdessutomskallKommunen
beredskap.och högstaskärptunderverksamhetdessförhövs

ändringarväsentligaochstycketi första avplanernaBeslut att antaom
kommunfullmäktige.fattasdem av

övergång tillkommunensuppgifterinnehållaskallLedningsplanen om5§
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krigsorganisation, personalförteckning, besluts- och delegationsregler, sam-
verkansbehov, uppehållsplatser och samband.

6§ Informationsplanen skall innehålla uppgifter ochom resurser samver-
kansformer för informationen till befolkningen.

7 § Mobiliseringsplanen skall innehålla uppgifter tillförda statligaom resur-
mobilisering och inordning i räddningskåren under skärptsers och högsta

beredskap.
Planen skall också innehålla uppgifter hemskyddsorganisationensom mo-

bilisering.

8 Skyddsplanen§ skall innehålla uppgifter om
indelningen i hemskyddsområden och förgränserna de områden där

skyddsrum skall byggas,
behovet och tillgången på skydd och deras belägenhet,av

åtgärderde behövs för ställa i ordning skyddsrumatt enligt 7 kap.som
7 byggande skyddade och branddammar förutrymmenav samt utrym-
ning, för inkvartering och utdelning andningsskydd.av

9 Planen§ för kristidsförvaltningen skall innehålla uppgifter behovetom av
för fylla befolkningens eller produktionensatt behov viktigaresurser för-av

nödenheter eller för tillgodose ändamål betydelseatt för försörj-annat av
ningen. Planen skall också innehålla uppgifter för kommunensom resurser
medverkan i allmän prisreglering.

l0§ Kommunen skall hålla upprättade planer aktuella.

Landstinget

ll § Landstinget skall och ledningsplan,upprätta informationsplananta och
plan för hälso- och sjukvård.

Landstinget skall dessutom och deupprätta planer i övrigt be-anta som
hövs för dess verksamhet under skärpt och högsta beredskap.

Beslut planerna i första stycketatt ochanta väsentliga ändringarom av
dem fattas landstingsfullmäktige.av

l2§ Ledningsplanen skall innehålla uppgifter landstingets övergång tillom
krigsorganisation, personalförteckning, besluts- och delegationsregler, sam-
verkansbehov, uppehållsplatser och samband.

13§ Landstinget skall hålla upprättade planer aktuella.

Den kyrkliga kommunen

14 § Den kyrkliga kommunen skall ochupprätta de planer behövsanta som
för dess verksamhet under skärpt och högsta beredskap.

Om samfällighet har bildats, skall samfälligheten ochupprättaen pla-anta
omfattar de kyrkliga kommuner ingår i samfälligheten.ner som som

15 § Planerna skall hållas aktuella.
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övningochUtbildning

beredskapoch högstaskärptunderverksamhetenförskallKommunenl6§
ochförtroendevaldakommunensövningochutbildninggenomföra av

anställda,
räddningskåren,medövningargenomföra

beredskap,för kommunensbehövsövningarandragenomföra som
ledningsövningar,imedverka4.

ellerlandstingetgenomförsövningarochutbildning avimedverka som
kommunen.berörochmyndigheterstatliga som

beredskaphögstaochskärptunderverksamhetenförskallLandstinget17 §
beredskap,landstingetsförbehövsövningarsådanagenomföra som

ledningsövningar,imedverka
kom-ellermyndigheterstatligagenomförsövningarimedverka avsom

landstinget.beröroch sommuner
genomförsövningarimedverkaskall avsomkommunenkyrkligaDenl8§

kommu-kyrkligadenberörochkommunerellermyndigheter somstatliga

nen.
krigsorganisation utomanställda i kommunensochFörtroendevaldal9§

krigsorga-kommunenskyrkligadenochlandstingetsiräddningskåren samt
genomgå utbild-årfyraföljdinomdagartolvunder högst avskall ennisation

övning.ochning
ochutbildning öv-beslutaregeringenfårskäl,särskilda omfinnsOm det

dagar.femytterligareining
frågaiellerdagar.tjugohögstunder omskallräddningskåreniAnställda

ochutbildninggenomgåårfyraföljdinomdagar.fyrtio avbefäl högst en
ovmng.

Övriga förberedelser

branddammarledningsplatser. m.anordna m.Skyldighet att
denmedenlighetoch ilänsstyrelsenbeslutefterskallKommunen20§ av

för länetgällerplanläggning som
uppehållsplatser,skyddadeandraochledningsplatseranordna

medförsörjningräddningskårens vatten,förbranddammaranordna
försvaret.civiladetförbehövsbyggnadsanordningarandrautföra som

enligtanordningarnaunderhållochdriftförskall avKommunen svara
stycket.första

Reservanordningar m.m.
försörj-iavbrottförebyggaföråtgärdervidta attskallkommunVarje21 §

ochunder skärptavloppochvärme, vattenelektricitet,medningen gas,
de abonnentermed leverantörer,skeskallSamverkanberedskap.högsta

ochkommuneninomleveranserfråga förikommahand kanförstaisom
länsstyrelsen.med
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Varje landsting skall vidta åtgärder för sin försörjningatt trygga medegen
elektricitet, värme, och avloppvatten undergas, skärpt och högsta bered-
skap. Samverkan skall ske med berörda leverantörer, kommuner och statliga
myndigheter.

Reparationsberedskap

22§ Kommuner och landsting försom ansvarar
distribution elektricitet, värme, ochav vatten gas,
avlopp och renhållning,

ochtransporter samfärdsleder, samt
4. därmed jämförlig verksamhetannan
skyldigaär hålla medatt personal och utrustning för under skärpt ochatt

högsta beredskap kunna avhjälpa skador och avbrott så nödvändig verk-att
samhet kan återupptas.

Skyldighet tillhandahålla lokaler,att materiel m.m.
23§ Kommunen skall tillhandahålla statliga myndigheter lämpliga lokaler
för förvaring materiel eller det i övrigt behövs förav myndighetensom med-
verkan i den kommunala verksamheten för totalförsvaret.

24§ Kommunen skyldigär för utbildning ochatt övning ställa kommunens
materiel och andra till förfogande.resurser

Ersättningsskyldighet för staten

25§ För arbetet med översyn och ändringar de planer i 11av som anges
och §§14 för utbildningsamt och övning enligt 16 §§18 skall betalastaten-
ersättning till kommunen, landstinget och den kyrkliga kommunen med hälf-

kostnaden i denten mån kostnaden kanav skälig.anses
För kostnader uppkommer för åtgärder enligt §20som andra stycket samt

22 §§24 lämnas ingen ersättning.-
26§ För åtgärder enligt §20 första stycket 1 och 3 skall betalastaten ersätt-
ning till kommunen med hälften kostnaden i den mån kostnaden kanav an-

skälig.ses
åtgärderFör enligt 20 § första stycket 2 skall betalastaten ersättning till

kommunen i den mån kostnaden kan skälig.anses
27 § För åtgärder enligt §21 skall betalastaten ersättning till kommuner och
landsting i den mån kostnaden kan skälig. Vid beräkninganses ersätt-av
ningen skall skälig hänsyn till det värde åtgärdernatas kan ha för beho-som

i fred enligt grunder bestämsven regeringen eller densom myndighetav som
regeringen utser.

28 § Om det finns särskilda skäl, får regeringen besluta högre ersättningom
vadän i 25 och 26 §§.som anges

29§ Ersättningarna enligt 25 27 §§ bestäms och betalas regeringenut av-
eller den myndighet regeringen bestämmer.som
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förmånerCivilplikt,4 kap. m. m.

Civilplikt

hansutsträckningi denskyldigSverige somi är attbosattDen ärl§ som
tjänstgöramedgerhälsotillståndochkroppskrafter

räddningskåren,i
hemskyddsorganisationen,i
verkskydden,i

sjukvården ellerochhälso-inomsysselsattvarit ve-harellerhan4. ärom
verksamhetsområde.sådantinomterinärverksamheten,

civilplikt.benämnsskyldighetDenna

medår till ochfyllerårmed det sextonfrån ochföreliggerCivilplikt man2§
år.sjuttiofyllerårdet man

omfattningoch i denförutsättningarde rege-under somcivilpliktig ärEn3 §
inomverksamhetitjänstgöraskyldigföreskriver att annanringen närmare

skyldigdock intecivilpliktige attärDeni 1totalförsvaret än angessom
brukmedförenadverksamhet är vapen.i avtjänstgöra som

hanverksamhetellerorganisationdentillhör somcivilpliktigeDen4§
tjänstgör

ellerordnings-medtjänstgöringsskyldighetbestämmelserSärskilda5§ om
tjänstgöraskyldighet1992:000 atti lagenfinnsbevakningsuppgifter om

bevakningsuppgifter.ellerordnings-med

Uttagning

detskallcivilpliktstjänstgöring uttasförbehövspersonalDen6§ som
föreskriver.regeringensätt som

anställninggrund sinpåsådana utskallhand tas avI första sompersoner
behovetskallövrigtfråga. Iikommabör avorsaksärskildeller annanav

till tjänstgö-siganmältharfrivilligtbland demfrämsttäckaspersonal som

ring.
under-Endet.medgerhanÄven fårcivilpliktiginte tas utärden om7§ som

vårdnadshavaren.samtyckefall intesådantfår ut utanårig i tas av
vadför demgällertjänstgöringtilltagitsharcivilpliktiga utandraNär än

civilplikt.kapiteli dettaföreskrivs omsom
före-regeringenmyndighetstatligadenskall göras somUttagningen8§ av

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringenskriver. som
personaldenfrågailandstingochpå kommuner omuttagningenöverlåta

med kommu-överenskommelsefår ske efterdär. Dettatjänstgöraskallsom
landstinget.ellernen

vaduttagningen, utöverskallberedskap som an-högstaochskärptUnder
lands-ochkommunenalltid görasmeningen,förstastycket avi förstages

där.tjänstgöraskallpersonalytterligaredenfrågatinget i somom
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Den civilpliktige skyldig inställa sig tillär uttagningsförrättning vid denatt
tid och på den plats har bestämts den skall uttagningen. Omgörasom av som
den civilpliktige giltigt skäl förhindrad inställaär sig till uttagningsför-attav
rättningen, såskall han möjligt anmäla detta till den har utfär-snart som som
dat kallelsen.

Allmänna förutsättningar för civilpliktstjänstgöring

9§ Under skärpt och högsta beredskap skall den civilpliktige tjänstgöra i
den omfattning krävs för samhällsverksamheten skall kunnaatt upprätt-som
hållas.

Om det nödvändigtär med hänsyn till försvarsberedskapen, får rege-
ringen besluta tjänstgöring skall fullgöras då det råderäven inte skärptatt
eller högsta beredskap.

I andra fall iän första och andra styckena den civilpliktigeärsom anges
skyldig tjänstgöra endast för utbildning och övning.att

Tjänstgöringstider

I falll0§ i §9 andra fårstycket civilpliktig samtidigt ärsom anges en som
värnpliktig och till civilpliktstjänstgöring enligt § åläggas6 tjänstgö-uttagen
ring under högst etthundraâttio dagar. Andra civilpliktiga får sådanai fall
åläggas tjänstgöring under högst trettio dagar.

Enll § civilpliktig får åläggas utbildning under högst trettio dagar. Om den
civilpliktige har krigsplacerats i befälsbefattning eller i någon befatt-annan
ning kräver särskilda insikter eller färdigheter, får utbildningen omfattasom
högst sextio dagar.

Övningar får åläggas den civilpliktige under högst tio dagar frågaeller, i
särskilt kvalificerad befattning, högst tjugo dagar inom följd fyraom en av

kalenderår.

12 § En Värnpliktig till civilpliktstjänstgöringär får åläggasuttagensom att
delta i utbildning och övning sker med stöd §11 under längre tid änsom av

där. fårTiden dock inte längre den denän värnpliktigesom anges vara som
efter uttagningen har kunnat åläggas för ändamålmotsvarande tjänstgöraatt
vid försvarsmakten.

Förmåner

l3§ Den civilpliktige under tjänstgöring berättigadär till dagpenning, rese-
förmåner, fri förplägnad, fri inkvartering och fri sjukvård i vissa fallsamt
ersättning för tjänstgöring i särskild befattning. När den civilpliktige tjänst-

§enligt förstagör 9 och andra styckena han dessutom berättigadär till fält-
traktamente.

Avlider den civilpliktige under tid då han berättigad till fri sjukvård,är
begravningshjälpskall betalas till hans dödsbo.ut

Under tjänstgöringen omfattas den civilpliktige statlig grupplivför-av en
säkring för dödsfall. Detta gäller dock inte under tjänstgöring i verkskydd.
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särskild befattningtjänstgöring iersättning förochFälttraktamentenl4§
§ och andra styckena.i 9 förstai fallkommunenskall betalas ut som avsesav

få familjebidrag ochcivilpliktigeför denBestämmelserl5§ rätt att er-om
ådrar under tjänstgöring finnshan sigsjukdomför skada ellersättning som

1977:265 statligt personskade-1978:520, lagenfamiljebidragslageni om
vid ideell skada.statlig ersättning1977:266skydd och lagen om

förhinderoch anmälaupplysningarSkyldighet lämnaatt

den skallanmaning göraskyldigcivilpliktigel6§ Den år uttag-att somav
förhållanden betydelseharpersonligaupplysningarningen lämna somom

inom den tidskall lämnastjänstgöring. Upplysningarnafråganför hansom
anmaningen.isom anges

skyldig sig eftertjänstgöringkallas till rättacivilpliktig ärEn attl7§ som
såinställa sig, skall hanförhindradgiltigt skälOm hankallelsen. är attav

utfärdat kallelsen.den haranmäla detta tillmöjligtsnart somsom
tjänstgöringsföreskriftersig efter deskyldigcivilpliktige rättaDen är att

meddelar honom.hans förmansom

civilpliktstjänsrgöringhindrarAnnan tjänstgöring som

tillstånd regeringen ellerfår inteenligt denna lagl8§ Tjänstgöring utan av
någon så han hindrasåläggasbestämmerregeringenden myndighet attsom

från fullgöraatt
värnpliktstjänstgöring,

hemvärnsman,tjänstgöring som
fullgöra,skyldigförsvarsmakten hantjänstgöring vid är attsomannan

eller
vapenfri tjänst.

anställningha kvarRätt att m.m.

hindras utföraenligt denna lagpå tjänstgöringnågon grundOml9§ attav
förgrundåberopas honomfår tjänstgöringen inteåtaget arbete, motett som

anspråk.skadestånd liknandeeller annat
det all-under tjänstgöringarbetstagareförBestämmelser rätt attenom

förmåner finnsdenna förenadeoch vissa medsin anställningha kvarmänna
avskedande arbetsta-uppsägning eller1939:727 förbudi lagen mot avom

värnpliktstjänstgöringmed anledning m. m.avgare

Bemyndiganden

frånbefrielse tjänstgöringföreskrifterfår meddelaRegeringen20§ en-om
bety-yrkesgrupperbefattningshavare eller ärför vissaligt denna lag som av

för totalförsvaret.delse
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5 kap. H-emskydd

under och högsta beredskap finnasI varje skall det skärptl§ kommun en
hemskyddsorganisation.

beståskall personal tagits med civil-Hemskyddsorganisationen utsomav
frivilliga.plikt och av

framgår civilpliktiga får till tjänst-§ andra stycket kallasAv 4 kap. 9 att
råder högsta beredskap.göring då det inte skärpt elleräven

skall delta i verksamhet syftar tillHemskyddsorganisationen2 § attsom
förmedla information kommunala myndigheter och civilbefolk-mellan

ningen,
skydda rädda civilbefolkningen i samband med stridshandlingar,och

sådan försörjning nödvändig för civilbefolkningens över-ärtrygga som
levnad.

organisation medverkar i rekrytering frivil-Den myndighet eller3 § som av
hemskyddsorganisationen skall lämna kommunen underlag för dessliga till

hemskyddsorganisationen.mobilisering av

6 kap. Verkskydd

Verkskyddens uppgifter

under och högsta beredskap medverka i be-Verkskydden skall skärpt1§
därfolkningsskyddet och räddningstjänsten vid de företag och anläggningar

finnsde organiserade.
får under skärpt ochOm inte regeringen föreskriver kommunenannat,

anspråkberedskap Verkskydden för räddningstjänstuppgifterhögsta ita som
det eller den anläggningen.inte företagetrör egna egna

Verkskydden skallVar organiseras m. m.

Verkskydd efter beslut länsstyrelsen, organiseras vid företagskall,2§ av
anläggningar betydelse för totalförsvaret, företagen ochoch har storsom om

kanmed hänsyn till sin belägenhet eller verksamhetensanläggningarna art
vid stridshandlingar.särskiltbli utsattaantas

särskilt fall verkskyddets omfatt-skall för varje beslutaLänsstyrelsen om
ning.

samråda med innan beslut fattas enligtskall kommunenLänsstyrelsen3§
2

fredför räddningstjänsten iResurser

finns särskilda förföretag eller anläggningvid4§ Om det ett en resurser
ingå i verkskyddet i den utsträckningfredstid, skall dessaräddningsinsatser i

hindrarsärskilda skäl detta.intekrävs,som om
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verkskyddetförAnsvaret organiseraatt

Ägaren anläggning där det skall finnas verkskydd,5§ företag ellerett enav
verkskyddet. skall planlägga verkskyddetsskyldig organisera Hanär att

hålla det med materiel, utrustning och andra förnödenhe-verksamhet samt
åtgärderockså skyldig vidta de övriga behövs för verk-Han ärter. att som

skyddets verksamhet.
samråda med kommunen.Vid planläggningen skall ägaren

Skyldighet ledningsplatsanordnaatt m. m.

Om det finns särskilda skäl, skall den skall organisera verkskydd6 § ettsom
också underhålla andra uppehållsplatseranordna och ledningsplats ochen
för verkskyddspersonalen.

fårRegeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutasom
skyldighet enligt första stycket.om

Om skyldigheten enligt § kräver ingrepp i egendom inte den7 6§ ägssom av
organisera verkskyddet, skall den berörda egendomen iskall ägarensom av

stället fullgöra skyldigheten. gäller emellertid inte ingreppetDetta om en-
dast ringa.är

får godkännaLänsstyrelsen i fall i första stycket överenskom-som avses en
melse egendomen och den skall organisera verkskyd-mellan ägaren somav
det skall fullgöra skyldigheten.om somvem

Skyldighet lämna upplysningaratt m. m.

På skall företag eller8§ begäran länsstyrelsen anlägg-ägaren ettav av en
tillhandahållaning lämna de upplysningar och de handlingar anlägg-om

för befattningningen och verksamheten behövs länsstyrelsens medsom
verkskydden.

också förhållandeförsta stycket skall gälla iSkyldigheten enligt till kom-

munen.

Utbildning verkskyddspersonalenav

verkskyddspersonalen skall genomföras den9 Utbildning och övning§ av av
statliga myndighet regeringen bestämmer. Regeringen eller densom myn-

får överlåtadighet regeringen bestämmer kommunen genomföraattsom
fårutbildning och övningar i stället för den statliga myndigheten. Detta ske

endast efter överenskommelse med kommunen.

genomföra utbildning eller övning fårDen myndighet skalll0§ som en en
företaget eller anläggningen själv genomför utbild-medge ägarenatt av

ningen eller övningen.
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verkskyddetKostnaderna för

Ägaren betala de kostnader föranläggningen skallellerll§ företagetav
åtgärder 9på enligt 5 och 6grundverkskyddet uppkommer samtavsom

§§.och 10
Ägaren också betala ersättning föranläggningen skallellerföretagetav

anställda hos honom.verkskyddet till demtjänstgöring i ärsom
de kost-föreskrifter beräkningenfår meddelaRegeringen närmare om av

sådan utbildning och övningskall betala förnader ägaren som genom-som
förs myndighet.av en

Ersättningsskyldighet för staten

anspråk för uppgifter inte detverkskydd tagits iOm har rörl2§ ett som
har företaget ellerden anläggningen,företaget eller ägaren an-egna avegna

för verk-dels för de kostnaderskälig ersättningläggningen tillrätt statenav
dels för skada materiel ochskyddspersonalen betalats ut, annansom

skadan inte ringa.egendom. ärom
på det föreskrivs i förfogandelagenAnspråk på ersättning sättprövas som

1978:262.

Skyddsrum och skyddade7 kap. utrymmen

bestämmelserInledande

områ-verkningarna stridsmedel i deskydda befolkningenFörl § motatt av
skyddsrum ochi krig skall det finnasbli särskiltden kan utsattaantassom

skyddade utrymmen.
områdenvilkasamråd med länsstyrelsen besluta inomskall iKommunen

skyddade Kan enig-skall finnas skyddsrum ochi kommunen det utrymmen.
frågan hänskjutas regeringen eller den myndighetnås, skall tillhet inte som

regeringen bestämmer.
innehålla uppgifter8§ framgår skyddsplanen skallAv 3 kap. att om

skyddadeskyddsrum och utrymmen.

Skyddsrum

Beslut

skall byggas med ledningskyddsrumKommunen beslutar2§ att avom
skyddsplanen.

kan ske med hänsyn till till-i den omfattningSkyddsrum byggasskall som
omständigheter.gängliga medel övrigaoch

Register

samtliga skyddsrum i kommunen.skall föra register3§ Kommunen över
innehålla skyddsrummens belägenhet,Registret uppgifterskall typ. stor-om

Är ändamål, skallavsedda för särskildaoch tillstånd. skyddsrummenlek
dettaäven anges.
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för skyddsrumAllmänna förutsättningar

utformas så befolkningen efterSkyddsrummen skall placeras och4§ att var-
uppehållatill skyddsrummen i tid ochning har möjlighet hinna fram attatt

behövs.sig där under den tid som

underföreträdesvis byggas i freds-Skyddsrummen skall5§ utrymmen som
ändamål. ske,för andra Om detta inte kan skalltid avsedda användasär att

användas för andra ända-så de under fredstid kanskyddsrummen byggas att
mål.

ändamål skyndsamt kunna ställasanvänds för andra skallSkyddsrum som
i ordning.

myndighet regeringen bestämmer skall med-Regeringen eller den6§ som
skyddsrummensföreskrifter i särskilda fall beslutadela ytterligare eller om

utformning och utrustning.

Förberedelser för ytterligare skyddsrum

får före-myndighet regeringen bestämmerRegeringen eller den7§ som
områden där skyddsrum skall byg-förberedelser skall vidtas inomskriva att

i ordning till skyddsrumså skyndsamt kan ställaslämpligaatt utrymmengas,
beredskap.under skärpt och högsta

byggnadsåtgärderAnmälningsskyldighet för

utföraskyddsrum skall byggasinom kommun där8§ Den attavsersom en
§ första stycketsådana byggnadsåtgärder bygglov enligt 8 kap. 1kräversom

10 till kommunen. Kom-1987: skall anmäla detta4 plan- och bygglagen1 -
byggas till den gjortskyddsrum skallskall lämna besked som an-ommunen

skalluppgift det antalså fallet, lämnamälan, och är personer somomom
i skyddsrummet.beredas plats

två år eller,enligt första stycket gäller iBesked kommunen lämnatsom
1987:10§tillstånd kap. 34 plan- och bygglagenbygglov eller enligt 8om

tillståndet gäller. Kom-under tid bygglovet ellerhar meddelats, somsamma
gjort anmälan godtarfår beskedet endast den änd-ändra om sommunen

ringen.
fårbemyndigande, kommunen med-Regeringen eller, efter regeringens

från anmälningsskyldigheten enligt förstadela föreskrifter undantagom
stycket.

1987:10tillstånd 34 § plan- och bygglagenenligt 8 kap.9§ Bygglov eller
8§enligt förstafår har lämnat beskedinte förrän kommunenlämnas

efter regeringens bemyn-regeringen eller,stycket. Detta gäller dock inte om
från anmälningsskyldighetenundantag enligtdigande, kommunen beviljat

§8 tredje stycket.

dåfall skyldighet ansökaskall, i del0§ Staten och landstinget även att om
§ stycket plan- och bygglagenkap. andrabygglov inte föreligger enligt 8 l

byggnadsåtgärderna till kommunen.1987:10, anmäla de avsedda
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bygg-tillbygglov skall kommunenansökanprövningenVid attll § seomav
§enligt 8lämnatsmed det besked harnadsåtgärderna överensstämmer som

§§ med föreskrifterbestämmelserna i 4 och 5medförsta stycket och samt
6med stödmeddelatsbeslut hareller avsom

underhålla skyddsrumochbygga,förAnsvaret utrustaatt

§ skallbyggnadsåtgärder i 8sådanautföraDen12 § att angessomavsersom
skall fin-beslutenligt kommunenssådant skyddsrumbygga och utrusta som

§§.och 15föreskrivs i 14inteanläggningen,i byggnaden eller annatomnas

Ägaren skyddsrum har byggtsanläggning därbyggnad eller13 § annanenav
utrustning.underhålla skyddsrummet och dessvårda ochskyldigär att

därockså sådana byggda skyddsrumstycket gälleri förstaVad som anges
enligt 27bidrag betalats statenut av

befintliga byggna-finnas iskyddsrum skallbeslutarOm kommunenl4§ att
vårda ochbygga,skall kommunenanläggningar,der eller andra utrusta, un-

byggnadsåtgärdersådanafrågadet intederhålla skyddsrummen är omom
skall byg-för skyddsrumgäller§ första stycket. Detsammai 8 somsom anges
plats.park eller allmänavsedd förpå mark är gata, torg, annangas som

den myndighetregeringen ellerockså, efter beslutskallKommunen av
ord-beredskap ställa ioch högstaunder skärptbestämmer,regeringensom

skyddsrum.förberetts fördening utrymmen som

ellerfår länsstyrelsen beslutasärskilda skäl, ägarenOm finnsdetl5§ att
anläggningar i ställetbyggnader eller andramark,nyttjanderättshavaren till

åtgärder i 14dekommunen skall vidtaför angessom

Ägaren finnsanläggning där skyddsrum ärbyggnad ellertilll6§ annanen
föråtgärder behövsvidta deanmodan kommunenskyldig efteratt somav

skyddsförmåga.få tillfredsställandeskyddsrummet skallatt en

del däravanläggning ellerbyggnad ellerinneharl7§ Den annanensom
företaskyddsrum ellerinrättafår inte hindramed nyttjanderätt ägaren att

kapitel.åtgärder enligt dettaandra

i skyddsrumbereda platsSkyldighet att

Ägaren byggnad ellertillnyttjanderättinnehavaren18 eller§ an-enenav
ochskärptskyldig underfinns skyddsrumanläggning där det är attnan

åt civilbefolkningen i skyddsrummet.bereda platshögsta beredskap

Skyltning

Ägaren skyddsrumdet finnsanläggning därbyggnad ellerl9§ annanenav
anvisninganläggningenbyggnaden ellerskall skyltning om vargegenom av

be-regeringenden myndighetRegeringen ellerskyddsrummet finns. som
skyltningen.föreskrifterfår meddela närmarestämmer om
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Avveckling skyddsrumav

får regeringen efter regeringens be-Om det finns särskilda skäl, eller,20 §
fråga redan byggda skyddsrum beslutamyndigande, länsstyrelsen i attom

§§13, inte längre skall gälla.skyldigheten enligt 18 och 19
beslutBerörda fastighetsägare och kommunen skall underrättas om som

avföra skyddsrum berörs be-i första stycket. Kommunen skall som avavses
frånslutet det register i 3som avses

underhållavårda skyddsrumErsättning för bygga, ochatt

§enligt får ersättningskall bygga skyddsrum 1221 § Den ett statensom av
§§ uppkommer för bygga ochenligt 22 24 för de merkostnader att ut-som-

vårda underhålla Ersättningen bestäms ochoch skyddsrummet,rusta samt
myndighet regeringen bestämmer.betalas regeringen eller denut somav

från består tillägg tillErsättningen grundbelopp och22§ ett ettstaten av
fastställsgrundbeloppet. Storleken grundbeloppet och tilläggsbeloppet avav

regeringen.

§ låg, får denOm blir oskäligt regeringen eller23§ ersättningen enligt 21
ersättning.myndighet regeringen bestämmer besluta högreomsom

§§ersättning enligt 21 23 inte redo-Om den berättigad till24 § ärärsom -
1968:439visningsskyldig enligt mervärdeskatt, skall ersättnings-lagen om

enligt § denbeloppet med tiondelar den skattesats 13räknas somupp sex av
lagen gällde vid tidpunkten för slutbesiktningen.

åtgärder §skall vidta enligt 15 har till ersättning25§ Den rätt statensom av
för skäliga kostnader.

åtgärder §vidtagit 16Den efter anmodan kommunen isom av som anges
för de skäliga kostnader åtgärdenberättigad till ersättningär statenav som

åtgärderför har föranlettsföranlett. Ersättning lämnas dock inte attsom av
underhållet otillåtnavården skyddsrummet, gjort in-eftersatt ochägaren av

i det eller varit försumlig.sättannatgrepp
regeringen bestämmer får meddelaRegeringen eller den myndighet som

Ersättningen bestämsföreskrifter grunderna för ersättningen.närmare om
regeringen bestämmer.och betalas regeringen eller den myndighetut somav

skall kontrollera skyddsrummenKommunen

iskall regelbundet kontrollera skyddsrummen kommu-26§ Kommunen att
skyddsförmåga fel brister åt-har tillfredsställande och till ochattsenen en

§igärdas till byggnaden anläggningen eller i fall 14ellerägaren som avsesav
kommunen.av

kostnaderErsättning till kommunen för vissa

kostnader förtill ersättning för uppkommer27§ Kommunen har rätt som
§på åtgärder § mån kostnadernakommunen grund enligt 14 och 26 i denav

skäliga. bestämmandet ersättningen skall skälig hänsynkan Vid tasanses av
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anläggning-ellerbyggnadenshaåtgärder kan förvidtagnadet värdetill som
fred.ianvändningens

föreskrifterdepå enligtersättningenförskotttillharKommunen rätt som
meddelar.regeringen

myndighetdenellerregeringenbetalasochbestämsErsättningen ut av
bestämmer.regeringensom

skyddsrumbyggdafrivilligtförBidrag

skyldig göraskyddsrumvill bygga attattVar och utan28§ ett varasomen
skydds-godkänneri förvägkommunen attfå bidragdet kan staten, omav

tillgängliga.finnsbidragmedel tillochbyggsrummet
den myndighetellerregeringenoch betalasBidraget bestäms ut somav

regeringen bestämmer.

Skyddade utrymmen

skyddadeförutsättningar för utrymmenAllmänna

beredskap.och högstaskärptunderbyggasskallSkyddade29§ utrymmen
får dock beslutabestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som

med skyd-försesdessförinnan skallredananläggning ettbyggnad elleratt en
dat utrymme.

skyddadeframgår§ behovet33 kap. 8iden skyddsplanAv avangessom
i kommunen.utrymmen

får med-bestämmerregeringenmyndighetdenRegeringen eller30§ som
ochutformningskyddade utrust-föreskrifterytterligaredela utrymmensom

ning.

skyddadeförKommunens utrymmenansvar

åtgärderoch andraplanläggninginventering,skallKommunen3l§ genom
också biståskallKommunenskyddadebyggandetförbereda utrymmen.av

byggnaden ellermed förseanläggningbyggnad ellertill attägaren annanen
skyddadeanläggningen med utrymmen.

skyddadebyggnader därderegisterföraskall dessutom överKommunen
vidtagits.förberedelseroch vilkaplanlagtsutrymmen som

Ägarens skyddadeför utrymmenansvar

Ägaren byggaskyldiganläggning ärbyggnad eller ettatttill32§ annanen
Ägaren också skyldigfinnas. ärsådant skalldärskyddat utrymmeutrymme

underhålla skyddadedetvårda och utrymmet.att

förErsättningsskyldighet staten

Ägaren ersättningtillanläggning har rättbyggnad ellertill33§ avannanen
Ersättningenskyddatför byggakostnaderför skäliga utrymme.ettattstaten
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bestäms och betalas regeringen eller den myndighetut regeringenav som
bestämmer.

34§ Kommunen har till ersättningrätt för skäliga kostnader påstatenav
grund åtgärder enligt 31 Ersättningen bestäms och betalasav ut av rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som

Skyldighet bereda platsatt m. m.

35§ Vad §i 19 skall också tillämpas skyddadesom anges utrymmen.

8 kap. Särskilda skyldigheter för ochägare andra innehavare av
egendom m. m.

Varning och mörkläggning

l§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får åläggasom
byggnadägaren eller anläggningav atten annan

hålla med utrustning och vidta de övriga förberedelser behövs försom
varning dem vistas i eller vid byggnaden eller anläggningen,av som

tåla utrustning för varning befolkningen installerasatt byggnadenav
eller anläggningen,

hålla med utrustning och vidta de övriga förberedelser behövs försom
mörkläggning byggnaden eller anläggningen,av

det meddelas beslut mörkläggning, till mörkläggningenom attom se
genomförs.

Är byggnaden eller anläggningen helt eller delvis upplåten med nyttjande-
åligger deträtt, nyttjanderättshavaren ha hand utrustningen föratt om

mörkläggning och, det meddelas beslut mörkläggning, tillom attom se
mörkläggningen genomförs.

Besiktning

2 § Den eller påäger innehar byggnadsätt eller anlägg-annatsom en annan
ning låtaskyldigär länsstyrelsen eller kommunen besikta eller regelbun-att
det kontrollera byggnaden eller anläggningen för ändamål har sambandsom
med tillämpningen denna lag eller föreskrifter har meddelats medav som
stöd denna lag.av

Andra åtgärder

3§ Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, länsstyrelsen eller
kommunen får under skärpt och högsta beredskap ålägga ägaren eller inne-
havaren viss egendom tåla eller vidta åtgärd beträffandeattav annan egen-
domen förutän i denna lag, åtgärden mycket bety-sagts ärsom storom av
delse för det civila försvaret.
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för nyttjanderättshavareSkyldigheter m.

har enligt denna lag skallviss egendomskyldigheter4 § De ägarensom av en
fidei-med fri förfoganderått,också innehar egendomengälla för den som

jämförligdärmedkommissrätt eller rätt.annan

åliggande enligt dennapå grundför byggnadKostnader5§ ägaren av en av
bostads-byggnaden tillhörbostadsrättshavarnalag skall betalas enomav

bostadsrättsförening-vad föreskrivs igällerrättsförening. Detta oavsett som
stadgar.ens

bygg-skyldig begäran tillnyttjanderättshavareEn ägaren6§ är att av en
bidrag till kostnaderanläggning betala skäligt ägarennad eller ett somannan

endaståliggande gäller dockfår på enligt denna lag. Dettagrund omav
då nyttjanderättsavta-åtgärderna skulle vidtaskände tillinteägaren att

årtvå återstodoch minstträffades eller kundelet sägas nytt-senast avupp
åtgärderna kända för ochdå vidta blevjanderätten skyldigheten ägaren,att

för hela kostna-oskäligt skallkan uppenbartdet ägarenatt svaraanses
den.

och skolorsamlingslokalerFörbud användamot att m.m.

får meddela förbud användaLänsstyrelsen och kommunen7 § mot att sam-
ändamål underlokal för motsvarandeförskola ellerlingslokal, skola. annan

finnsskyddsrum för deberedskap, inteskärpt och högsta sompersonerom
vistas i lokalen.kan komma att

Skyldighet lämna upplysningaratt m.m.

frågaanläggning den ibyggnad ellerInnehavaren8§ samt somannanav en
frågorföreträder honom skyldig iförvaltning och skötsel rörär att somom

verksamhet enligt denna lag
demstatliga och kommunala myndigheterupplysningar tilllämna om

byggnaden anläggningen.verksamhet i ellerbor eller bedriversom
ioch meddelanden till demmyndigheternas beslutförmedla som anges

ransonering.åtgärder föranledsmedverka vid som av
också och deras företrädareskyldighet för arbetsgivare närSamma gäller

det de anställda.gäller

förfrågan myndig-på statlig eller kommunalskyldig9§ Var och är atten av
kan be-mängd har egendomhuruvida och i vilken hanhet upplysa somom

anspråk enligt dennahöva i för verksamhet lag.tas

Ersänningsskyldigher för staten

åtgärd§ ålagts tåla vidta viss harstöd 3 ellerDen med rätt10§ att ensom av
åsamkats.kostnad skada hanför den ellertill skälig ersättning staten somav

åtgärdentill den kanbestäms. skall hänsynNär ersättningen nyttatas som
Är skadan ringa, betalas ingenmedföra för kostnaden eller ersätt-honom.

ning.
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Anspråk på på förfogandelagenersättning det föreskrivs iprövas sätt som
1978:263.

9 inflyttningsförbudkap. Utrymning ochsamt ut-

Utrymning

fårRegeringen myndighet regeringen bestämmer underl§ eller den som
ålägga invånarna områdeskärpt och högsta beredskap inom att utrymmaett

området uppehållaoch under bestämd tid sig utanför dettaen
området blivit kan bli för stridshandlingar ocheller antas utsatt ut-om

rymningen nödvändig för skydda befolkningen, ellerär att
området åtgärderdet i behöver vidtas militära synnerlig bety-om av

fördelse totalförsvaret.
Även får, samrådkommunen i med länsstyrelsen, besluta utrymning,om

denna skall ske inom kommunen.om
Föreskrifter finns §utrymning i samband med räddningsinsatser i 45om

räddningstjänstlagen 1986:1102.

får2§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer anvisasom
uppehållsplats ochför dem omfattas utrymningsbeslutet meddelasom av
föreskrifter för på uppehållsplatsen.vistelsen

Om kommunen fattat får anvisabeslut utrymning, kommunenom uppe-
hållsplats och meddela föreskrifter för vistelsen där.

utrymningsbeslut3§ Bestämmelser för dem omfattasrätt ett attom som av
bistånd,få inkvarteringsbostad finns och kap.i 10 11m. m.

Utflyttningsförbud

får under4§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
uppehållerskärpt meddela förbud för dem sigoch högsta beredskap som

område utflyttningsförbud.inom visst dettalämnaett att
Om utrymning område, får dendet har meddelats beslut visstettom av

myndighet också besluta utflyttningsförbud förmeddelat beslutet omsom
dem finns området inte omfattas utrymningsbeslutet.inomsom men av

Utflyttningsförbud får meddelas endast utflyttning väsentligt5§ om en
försvåra åtgärder områ-skulle synnerlig betydelse för totalförsvaret inomav

det eller den förenad med uppenbar livsfara.ärom

Inflyttningsförbud

fårRegeringen myndighet regeringen bestämmer under6§ eller den som
skärpt och meddela förbud för dem inte bor inomhögsta beredskap ettsom

område uppehålla området inflyttnings-visst tillfälligt sig inomänatt annat
förbud.

sådana förhål-Inflyttningsförbud får meddelas endast7 § det föreliggerom
landen i 5som anges
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10 kap. Skyldigheter för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner
i samband med utrymning och flyktingmottagning m. m.

Skyldighet hand utrymmande och flyktingaratt ta om

l§ Under skärpt och högsta beredskap kommunenär och landstinget skyl-
diga hjälpa, vårda och på hand invånareatt sätt från andraannat kom-ta om

och landsting flyktingar, på sätt gäller för desamtmuner samma som egna
medlemmarna kommunen och landstinget.av

inskränkningar i skyldigheterna enligt första stycket kan gälla grund av
vistelsen i kommunen eller landstingetatt upphör det inte rådernär längre

skärpt eller högsta beredskap påeller grund särskilda föreskrifter i lagav
eller författning.annan

2§ Under skärpt och högsta beredskap den kyrkligaär kommunen skyldig
utöva verksamhet för invånare frånatt andra kyrkliga kommuner flyk-samt

tingar på gäller försätt dem bor inom den kyrkliga kommu-samma som som
nen.

Lokal kristidsförvaltning

3§ Kommunen skall under skärpt och högsta beredskap eller när ransone-
ringslagen 1978:268 i fall skall tillämpas, i den omfattningannat som rege-
ringen bestämmer,

vidta nödvändiga åtgärder för befolkningen och produktionen skallatt
få de viktiga behövs,varor som

2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering,
medverka vid genomförandet åtgärder i övrigt viktiga förärav som

folkförsörjningen.

Skyldighet hjälpa andra kommuner landstingochatt

4§ Kommuner och landsting i omfattning fårstörre befolkningta emotsom
från andra kommuner och landsting på grund beslut utrymning ellerav om

mycket allvarliga förhållanden orsakats krig eller krigsfara harav rättsom av
till hjälp i skälig omfattning från den ankommande befolkningens hemorts-
kommuner och landsting.

Hjälpen skall främst bestå personal och utrustning.av
Kan kommunerna eller landstingen inte hjälpen, får länsstyrelsenenas om

i det län varifrån befolkningen kommer besluta hjälpens storlek.om

Om5 § för försvarsansträngningarna viktig uppgift, åliggerdet kom-en som
eller landstinget utföra, blir oskäligt betungande till följdatt krigs-munen av

skada eller andra mycket allvarliga förhållanden orsakats krig ellersom av
krigsfara, andra kommunerär och landsting skyldiga lämna hjälp i denatt
omfattning bestäms regeringen eller den myndighet regeringensom av som
utser.
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upplåta inkvarteringsbostadför enskildaSkyldighetll kap. att

upplåta bostadSkyldighet att

eller innehavarenberedskapUnder skärpt och högsta ägarenärl§ enav
inkvarteringsvärd skyldig efter beslutbostadslägenhetbyggnad eller att av

krigsskadapå grund utrymning,upplåta bostad för denkommunen som av
inkvarteringsbo-bostaddärmed jämförlig händelse behövereller enannan

stad.
låta använda dende inkvarteradeInkvarteringsvärden skyldigär ut-att

för tillgodse de in-nödvändigfinns i bostaden ochrustning är attsomsom
dagliga behov.kvarterades

inkvarteringsbostadbeslutarKommunen om

finns.där bostaden§ meddelas den kommunBeslut enligt l skall2§ av
till-bostad inte kansådant får meddelas endast behovetbeslutEtt om av

får medföra olägenhetBeslutet integodoses lämpligt störresätt.annat
får inteinkvarteringsvärden nödvändigt ochför än är utrymmenavsesom

nå-familjinkvarteringsvärden och hans ellernödvändiga förabsolutärsom
närstående till honom.gon

för skadaoch ersättninglnkvarteringsersättning

för in-kommunentill skälig ersättningInkvarteringsvärden har3§ rätt av
kvarteringsbostaden.

denskadas i samband meddess utrustningOm bostaden eller4§ att an-
berättigad till skäligskadelidandeinkvarteringsbostad, denvänds är er-som

Är ersättning.ringa, betalas ingenskadansättning kommunen.av

i förfogandelagende grunderfastställs enligtErsättningen5§ som anges
1978:262.

fastställas enligtdenna skallersättningen.Kommunen bestämmer om
värderingsnämnden.ersättningen den lokalafall bestämsItaxa. annat av

inkvarteringsbostadupplåtaVägran att

bostadslägenhetbyggnad ellereller innehavaren vägrarOm6 § ägaren av en
får förelägga eller inne-upplåta inkvarteringsbostad, kommunen ägarenatt

får förenas med vite.upplåta bostaden. Föreläggandethavaren att
får begära handräckning hos polis-kommunenFöljs inte föreläggandet.

inkvarteringsbostaden.få tillträde tillmyndigheten för att

beslutUpphävande av

upphäva beslutskall kommuneninkvarteringsvärden begär det,Om7§ ett
eller det medförinte längre behövsinkvarteringsbostad, beslutet omomom

inkvarteringsvärden.olägenhet försärskild
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landstingochSäkerhetsskydd i kommuner12 kap.

bestämmelseInledande

verksamhetsområde finnsdessdet inom etttillskallKommunenl§ attse
ellertotalförsvaretbetydelse förfrågorsäkerhetsskydd itillfredsställande av

övrigt.Sveriges säkerhet i
också landstinget ochgälleri 1 4kommunenföreskrivsVad omsom -

den kyrkliga kommunen.

medborgarskapsvensktpâKrav m. m.

fåromfattningi inte ringabefattningshavaretjänstkommunal2§ En vars
Sveri-ellertotalförsvaretbetydelse föruppgiftersekretessbelagdadel avav

medborgaresvenskdenfår innehas ärendasti övrigt,säkerhet somavges
säkerhetssynpunkt.frånpålitligoch

kommunen.också uppdrag hostjänstMed avses
förtroendevaldas del-förmedborgarskappå svensktkravFöreskrifter om

§ och 3 kap.13finns i 2 kap.ärendenvissahandläggningentagande i aav
1977:179.§ kommunallagen9 a

Personalkontroll

personalkon-meddelas ibestämmelserfår, deenligt3§ Kommunen som
för bedömakrävsde upplysningar199x:xxx, inhämta atttrollagen omsom

säkerhetssynpunkt.frånpålitligärpersonen

Bemyndigande

skall, efterregeringen bestämmermyndighetdenRegeringen eller4§ som
vilka tjänsterföreskriftermeddelasamråd närmaremed kommunen, om

i 2som avses
får meddelaregeringen bestämmermyndighetdenRegeringen eller som

säkerhetsskyddet.behövs förföreskrifterde ytterligare som

Tystnadsplikt

fått kännedomharlagnågon i dennabestämmelsegrund5§ Den avsom
förhållan-ellerdriftförhållandenaffärs- ellerföretagseller ettom en persons

får intesäkerhetSverigesförfolkförsörjningen ellerbetydelse förden av
kännedomfåttutnyttja vad hanröja ellerobehörigen om.

sekretesslagengällerverksamheti det allmännasfråga tystnadspliktI om
1980:100.
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13 kap. Förfoganderätt och andra särskilda bestämmelser

Näringsidkares och andras medverkan totalförsvareti

1§ Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmer beslutasom
allmänheten, företag., organisationer eller andraatt sammanslutningarom

skall medverka vid övningar betydelse för totalförsvaret.av

Om2 § näringsidkares och andras medverkan i totalförsvaret finns närmare
bestämmelser i lagen 1982:1004 skyldighet för näringsidkare, arbets-om
marknadsorganisationer fl. delta i totalförsvarsplaneringen.attm.

Föreskrifter och mörkläggningvarningom om

3 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter varning och mörkläggning under skärpt och högsta be-om om
redskap. " v

Veterinärverksamhet

4§ Regeringen får meddela föreskrifter den civila veterinärverksamhe-om
organisation under skärpt och högsta beredskap.tens

Staten skall huvudman för den omorganiserade civila veterinärverk-vara
samheten.

veterinärverksamhetMed civil veterinärverksamhet den ståravses som
under lantbruksstyrelsens eller livsmedelsverks inseende.statens

Förfoganderätt totalförsvareti

5§ I förfogandelagen 1978:262 och expropriationslagen 1972:719 finns
bestämmelser förfoganderätt i anspråk egendom skallatt taom genom som
användas i totalförsvaret.

Undanförsel och förstöring

Bestämmelser6 § undanförsel och förstöring finns i lagen 1961:655om om
undanförsel och förstöring.

Undantag från denna lag

7 § Vad föreskrivs i denna lag skall inte tillämpas motsvarande för-som om
hållanden regleras i 1942:335lagen särskilda skyddsåtgärder för vissaom
kraftanläggningar m. m.

Om förhållanden fåri denna lag regeringen meddela särskildasom avses
föreskrifter frågai byggnader eller andra anläggningar avseddaärom som
för försvarsmaktens behov.
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Påföljder14 kap. m. m.

Påföljder

Tilll § böter högst kronor skall dömasden civilpliktig ochärettusen som
giltigt skäl uteblir från uttagningsförrättning han har kallatsutan som

till,
med giltigt skäl uteblir från sådan förrättning inte anmäler dettamen

enligt 4 kap. §17 första stycket,
inte lämnar sådana upplysningar i 4 kap. 16som anges

2 Till böter§ eller fängelse i högst år skall den dömasett som
civilpliktigär eller frivilligt till tjänstgöring och uppsåtligen elleruttagen

oaktsamhet inte inställer sig till tjänstgöringen hållereller frånsig undanav
den,

under civilpliktstjänstgöring inte lyder förmans order,en
under civilpliktstjänstgöring så påverkad alkoholhaltigaär dryckerav

eller berusningsmedel, förmågahans fullgöra tjänsten måsteannat att att an-
nedsatt,ses vara

under civilpliktstjånstgöringen på inte fullgör sina skyldighe-sättannat
enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelats med stöd lagen,ter som av

uppsåtligen eller oaktsamhet inte ringa fullgör vadärav som som
åligger honom enligt 8 kap. §8 eller 9 eller upplåta inkvar-vägrar attsom
teringsbostad enligt 11 kap. 1

uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter för-av grov om
hållanden han skyldig lämna uppgiftär enligt denna lag,attsom om

uppsåtligen eller oaktsamhet vanvårdar egendom han har tagitav som
myndighet för totalförsvarets räkning,emot av en

Om3 § brott enligt 2 § dömsär till fängelse lägstett att grovt,anse som sex
månader år.och högst fyra

Vid bedömningen brottet skall särskilt beaktasär brottetgrovtav om om
har begåtts under tid då det råder högsta beredskap så-eller underannars
dana förhållanden brottet medfört särskilt för Sveriges försvar.att men

4 Till böter§ döms den uppsåtligen eller oaktsamhet i andra fall änsom av
i detta kapitel inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag ellersom anges

enligt föreskrifter meddelats med stöd lagen.som av

Hämtning

5§ Den giltigt skäl uteblir från civilpliktstjänstgöring han harutansom som
kallats till från sådaneller avviker tjänstgöring, får på begäran läns-som av
styrelsen eller kommunen polismyndighetens försorg hämtasgenom egen
bekostnad.
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Vite

får den skall be-länsstyrelsen i angelägenheter,6§ Kommunen eller som
någonförelägga lämpligt vite inte fullgör sinasluta enligt denna lag, närom

enligt denna lag.skyldigheter

Förverkande

föremål för brott enligt denna lag skall förklaras för-Egendom varit7 § som
egendomen kan dessverkad, inte uppenbart oskäligt. I stället fördet ärom

Även sådant skall förklaras för-förklaras förverkat. utbyte brottvärde ettav
det inte uppenbart oskäligt.verkat, ärom

Överklagande15 beslutkap. av

meddelat enligt denna eller enligt före-Beslut kommunen har lagl§ som
fårdenna överklagas hos länsstyrel-skrifter utfärdats med stöd lagsom av

3 eller 9inte föreskrivs i 5annatsen, om -

meddelat enligt enligt före-2§ Beslut länsstyrelsen har denna lag ellersom
denna får, inte föreskrivs iskrifter utfärdats med stöd lag annatsom av om

myndighet regeringen bestämmer.4 eller 9 överklagas till den som

civilpliktstjänstgöring får3§ Beslut uttagning till överklagas hos total-om
försvarets tjänstepliktsnämnd.

fårTjänstepliktsnämndens beslut inte överklagas.

får4§ Beslut kommunen föreläggande vite överklagas hos kam-av om av
marrätten.

frågaLänsstyrelsens beslut i skyddsrum och skyddade ochutrymmenom
fårföreläggande vite överklagas hos kammarrätten.om av

§ får5§ Beslut kommunen enligt kap. 5 andra stycket överklagas hos11av
den lokala värderingsnämnden. Värderingsnämndens beslut i överklagatett
ärende får inte överklagas.

§Den lokala Värderingsnämndens beslut i andra fall enligt kap. 5 andra11
fårstycket överklagas hos riksvärderingsnämnden.

Riksvärderingsnämndens får intebeslut överklagas.

6§ Beslut meddelats central myndighet i överklagat ärendeettsom av en
får inte överklagas.

fårAndra beslut myndighet regeringen, intecentral överklagas hosav om
föreskrivs i 9annat

får7§ En central myndighet till regeringen överlämna sin prövning ettav
överklagat ärende, myndigheten bedömer ärendet särskild vikt.ärattom av

8§ Under skärpt och högsta beredskap skall beslut kommun ellerett som en
statlig myndighet meddelat enligt denna lag gälla omedelbart, inteen om

bestäms i beslutet.annat

9 Beslut meddelats följande får§ med stöd bestämmelser inte över-som av
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och9 kap.kap. 7§ stycket, 8andrakap. 18 6nämligen 1 kap.klagas,
10 kap. 5

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och
1992.januarikraft den 1träder iDenna lag

upphävsGenom lagen
1960:74,civilförsvarslagen-

krigshjälp,1964:47lagen om-
kommunal beredskap,1964:63lagen om-

kriginkvarteringsbostad iupplåta1964:64 skyldighetlagen attom-
m.,m.

kristidsförvaltning,1973:861 lokallagen om-
sjukvårdspersonalochtjänsteplikt för hälso-1981:292lagen om-

veterinärpersonalsamt m.,m.
beredskap,kyrklig1981:1216lagen om-

tjänstgöracivilförsvarspliktigaförskyldighet1984:272 attlagen om-
civilförsvaret.utanför

civilförsvarspliktövning medellerutbildningfullgjortharDen en-som
för ci-1984:272 skyldighet1960:74 lagenellerligt civilförsvarslagen om

tjänstepliktmedcivilförsvaret ellerutanförvilförsvarspliktiga tjänstgöraatt
sjukvårdspersonalhälso- ochtjänsteplikt för1981:292 samtenligt lagen om

vid be-tjänstgöringnämndatillgodoräkna sigfårveterinärpersonal m. m.
bestämmelserna.deenligttjänstgöringräkningen tid för nyaav

beredskapsförberedelserandraochplanläggningmeddet arbeteFör
fullgjortenskilda harochkommunerkyrkligalandsting,kommuner,som

ersättningsbestämmelser.äldreikraftträdande gällerföre lagens
§ civilför-32skyddsrum enligtbyggandePå lämnatsbeslut avomsom

gälla.bestämmelserna1960:74 skall desvarslagen nya
skallupphävda lagarna,någon debegått brott enligtnågonOm har av

enligt denlindrigarestraffetinteäldre lag ärenligtstraffet utdömas nyaom
lagen.

Äldre med-beslutöverklagandefrågaibestämmelser gäller7. somavom
ikraftträdande.delats före lagens

la-någon de gamlahänvisas tillförfattningOm det i lag eller avannan
föreskrift i denmedharföreskrift i dessaeller till ersatts ensomgarna en

föreskriften.denlagen ellerdeni ställetlagen, tillämpas nyanyanya
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.Förslag till
Lag skyldighet tjänstgöra med ordnings- ochattom
bevakningsuppgifter

Härigenom föreskrivs följande.

En civilpliktig förutsättningarl § under de och i den omfattningär som an-
§§i 4 kap. 9 12 lagen 1992:00 civilt försvar skyldig tjänstgöraattges om-

med ordnings- och bevakningsuppgifter inom totalförsvaret. Uttagning för
sådan tjänstgöring skall de myndigheter regeringen bestäm-göras av som
mer.

Den civilpliktige skall under tjänstgöringen tillhöra den verksamhet som
han deltar

Tjänstgöring2 § enligt denna får inte åläggaslag den civilpliktige det kanom
bruk så oförenligt med den civilpliktigesärantas att motav vapen annan

allvarliga personliga övertygelse han inte kommer fullgöra tjänstgö-att att
ringen.

3§ Bestämmelserna i 13. §§,4 kap. 15 19 14 kap. 15 3kap. ochsamt-
§§ 1992:007 lagen civilt försvar skall tillämpas den tjänstgörom som

enligt denna lag. Vid tillämpningen dessa bestämmelser skall vad därav som
föreskrivs viss verksamhet verksamhet enligt denna lag.om avse

Denna dålag träder i kraft den januari 1992, 1984:2721 lagen skyl-om
dighet för civilförsvarspliktiga tjänstgöra utanför civilförsvaret skallatt upp-
höra gälla.att
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tillFörslag
till kontraktsprosternavissa uppgifteröverföringLag avom

beredskapoch högstaunder skärpt

föreskrivs följande.Härigenom

inte kanberedskapunder skärpt och högsta upprätt-Om förbindelsernal §
kontraktidomkapitlet ochhållas stiftsstyrelsen ellermellan ettpastoraten

domkapitletfrån stiftsstyrelsen ellerfår kontraktsprosteninom Stiftet,
uppgifternaöverta att

stiftsstyrelsen ellertjänstgöringsföreskriftereller upphävaändra som
kontraktet ellerinomför imeddelatdomkapitlet har prästerna ett pastorat

inom kontraktet,tjänstgörnågonför prästannan som
anvi-från bo ibefrielse skyldigheteni kontraktetbevilja2. attpräst enen

§ tredje stycketi 49förutsättningarunder detjänstebostadsad som anges
1988:184,prästanställningslagen

inom kontraktet,tjänstebiträdenprästvigda prästerförordna icke
kontraktet,inomvikarie förförordna4. präster

kontraktet.inomentlediga präster
återoch domkapitlet kanstiftsstyrelsen upprättastillförbindelsernaNär

fattats medde beslut haranmälaomedelbartskall kontraktsprosten som
och domkapitlet.stiftsstyrelsenstycket tillstöd förstaav

§denne i iskall vad 1för kontraktsprosten sägsVid förhinder2§ som om
kyrkoherden inomi tjänst varandelevnadsåldern äldstetillstället gälla den

kontraktet.

Även domkapitlet underrespektivestiftsstyrelsenförbindelserna till3 § om
tillupprätthållas, får stiftsmyndighetenkanberedskapskärpt och högsta en

uppgifter i 1dedelvis förahelt eller överkontraktsprost omsom anges
brytas.med kan kommaförbindelsernaföreligger riskdet attpastoratenatt

medkyrkoherde har meddelatellerkontraktsprostbeslutEtt4§ ensom en
föreskrivsfår överklagas det§ 3 och 5 sättstöd första stycket 11 somav -

förord-besluti frågan. Ettdomkapitletöverklagande beslut omavom av
får§ inte överklagas.vikarie enligt 1 4nande av

januari 1992.i kraft den 1lag träderDenna
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Förslag till
ändring i brottsbalkenLag om

§§Härigenom föreskrivs 21 kap. 22 kap. 6 och 10 brottsbalken1att
följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

21 kap.
1

tillämpningDetta kapitel träder kapitel skall tillämpas underi Detta
riket kommer krig. högsta beredskap.inär

Om riket krigsfara eller deti Om förutsättningarna för beslutär om
råder sådana utomordentliga förhål- beredskapskärpt föreligger, fårom
anden föranledda el-krig regeringen föreskriva kapitletär attsom av
ler krigsfara befun-riket har skall tillämpas.av som

fårnit sig regeringen föreskriva att
kapitlet skall tillämpas.

22 kap.
6

svår något sådantDen sig skyldig till överträdelse avtal medgörsom en av
någon sådanfrämmande makt eller allmänt erkänd grundsats, denrörsom

internationella i väpnadehumanitära konflikter, skall dömas för folk-rätten
år. Sådana svårarättsbrott till fängelse i högst fyra överträdelser blandär

andra
använda stridsmedel förbjudna enligt folkrätten,äratt som

missbruka kännetecknet missbruka Förenta Natio-att att
röda korset, Förenta Nationernas kännetecken, känneteckennernas

civilförsvaretskännetecken, lagen 1953:771interna- isom avses om
tionella skyddkännetecken, parlamentära för internationella kän-vissa
flaggor netecken,eller med hjälp förrä- parlamentära flaggor elleratt av
diskt någotförfarande slag andra internationellt erkända kän-annatav
döda motståndare,eller skada netecken eller med hjälp för-atten av

någoträdiskt förfarande annatav
slag döda eller skada motstån-en
dare,

anfalla civilpersoner eller den försatt stridbart skick,äratt som ur
4. inleda anfallurskillningslöst med vetskap anfallet kommeratt ett attom

förorsaka svåra förlustersynnerligen eller skador civilpersoner elleratt
civil egendom,

inleda anfall anläggningar åtnjutereller installationer sär-att mot som

Senaste lydelse 1986:645.
2Senastelydelse 1986:645.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

skydd,folkrättsligtskilt
lidande,allvarligtskyddadesärskiltfolkrättentillfogaatt personerav

derastjänstgöra hoskrigsfångar civilpersonereller motpartstvinga attatt
friheten.civilpersonerberövafolkrätteni stridellerväpnade styrkor motatt

omfattningoch igodtyckligti 1andra falli än storatt, angessom -
folkrättsligtåtnjuter särskiltegendomsigtillägnaförstöra eller ettsom

skydd.
Är Vidår på livstid.tio ellerfängelse i högsttillskall dömasbrottet grovt,

förövatsbeaktas, det harsärskiltskallbedömande brottet är grovt omom
dödatsmånga människorellerskilda handlingarantalstortett omgenom

på grunduppkommitegendomsförlustomfattandeellereller skadats av
brottet.

också hansskallkrigsman,begåtts den ärfolkrättsbrott harOm ett somav
intemöjlighet förutse brottethaftmån dennei denförman dömas att men

förhindra detta.på förhonomankommitgjort vad attsom

10

bered-och högstaUnder skärptdetkrigsfara ellerOm riket iär om
föreskrivafårskap regeringenförhål-utomordentliga attsådanaråder

detta ka-kap. ochvad i 19krig el-föranledda sägslanden är somavsom
irikethändelsepitel för den ärbefun-riket harler krigsfara attav som

Föreskriftenskall tillämpas.krigfår föreskrivaregeringensignit att
upphävas,skall regeringen närdetta ka-ochvad i 19 kap.sägs avsom

fö-förhållanden inte längresådanairikethändelse ärpitel för den att
religger.Föreskriftenkrig skall tillämpas.

upphävas,regeringen närskall av
fö-förhållanden inte längresådana

religger.
främmandedelviseller ockuperatheltskulle kommaOm riket att avvara
nämnda ka-devad imotstånd skallförekommer,militärtmakt att somutan

motståndsverksam-påtillämpasrikets försvarkap.pitlen i 21 sägssamt om
ockupationsmakten.fienden tillämpasvadheten och sägs omsom

1992.den januarii kraft 1lag träderDenna

1 lydelse 1986:645.Senaste
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7. Förslag till
1988397Lag ändring i lagen förfarandet hosom om

kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m. m.

Härigenom föreskrivs 1988:97rubriken till lagen förfarandet hosatt om
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara §2 i lagen skall följandeha lydelse.samtm. m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Lag förfarandet hos kommu- Lag förfarandet hos kommu-om om

förvaltningsmyndigheterna förvaltningsmyndigheternanerna, nerna,
och domstolarna under krig eller och domstolarna under skärpt och
krigsfara högsta beredskapm. m.

2§

Bestämmelserna §§i 5 37 skall Bestämmelserna §§i 5 37 skall- -
tillämpas riket krig.i tillämpas underär högsta beredskap.om

Är riket krigsfarai eller råder det Om förutsättningarna för beslut
sådana utomordentliga förhållanden skärpt beredskap föreligger, fårom

föranledda krig ellerär regeringen föreskriva 5 37 §§som attav av -
krigsfara riket har befunnitvari sig, helt eller delvis skall tillämpas från
får regeringen föreskriva 5 den tidpunkt regeringen be-att som-

§§37 helt eller delvis skall tillämpas stämmer.
från den tidpunkt regeringensom
bestämmer.

Under den tid §§5 37 tillämpasnär gäller dessabestämmelser eller före--
skrifter har meddelats med stöd dem i stället för avvikande bestäm-som av

någonmelser i lag eller författning.annan

Denna lag träder i kraft den januari1 1992.
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8. Förslag till
ändringLag i plan- 1987:10och bygglagenom

Härigenom föreskrivs §2 kap. 4 1987:10plan- och bygglagen skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
§4

Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön ut-
formas med hänsyn till behovet av

skydd uppkomst och spridning brand trafikolyckor ochmot samt motav
andra olyckshändclser,

skyddsåtgärder för civilförsva- åtgärder2. för skydda befolk-att
ningen och begränsa verkning-ret, mot

stridshandlingar,arna av
hushållning med energi och goda klimatiska och hygieniskavatten samt

förhållanden,
trafikförsörjning godoch trafikmiljö,

5. möjligheter för nedsattmed rörelse- eller orienteringsförmågapersoner
området,användaatt

förändringar och kompletteringar.
Inom eller i områdenanslutning till sammanhållennära med bebyggelse

skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och utevistelse samtannan
möjlighet anordna rimlig samhällsservice och kommersiell service.att en

Denna träderlag i kraft 1 januari 1992.
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tillFörslag
1986:1102räddningstjänstlageniändringLag om

1986:1102fråga räddningstjänstlagenföreskrivs iHärigenom om
§ gälla,dels 64 skall upphöra attatt

lydelse.dels § följande63 skall haatt

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

63§

enligt denna lagverksamhetenrå- Föroch detUnder krig när annars
och högsta beredskapunder skärptcivilförsvarsberedskap skallder

lagenbestämmelserfinns ytterligare iuppgifterräddningsnämndens över-
civilt försvar.rädd- 0992:00kommunstyrelsen ochtas omav

uppgifterningskårens ci-övertas av
kommu-vilförsvarsorganisationen i

nen.

januari 1992.träder i kraft den 1Denna lag
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10. Förslag till
1986:644 disciplinförseelserändring i lagenLag avomom

krigsmän, m. m.

1986:644 disciplinförseelser§§4 lagenföreskrivs 2Härigenom att om-
följande lydelse.krigsmän, skall haav m. m.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§

krigsmän:Följande ärpersoner
då tjänstgöringsskyldiga enligtde värn-under den tidvärnpliktiga är

1941:967,pliktslagen
1980:1021 militärgenomgår utbildning enligt lagenkvinnor omsom

grundutbildning för kvinnor,
ellergenomgår förberedande officersskolautbildning vidde annansom

vid försvarsmakten,få militär anställningutbildning för att
tjänstgöringsskyldiga,dåunder den tid de4. hemvärnsmän är

åtagit sig tjänstgöraavtalkrigsfrivilligavtal ellerde5. attannatsom genom
dåtidkrigsorganisation, under denförsvarsmaktensbefattningar ifrivilligt i

tjänstgöringsskyldiga,de är
lagenenligtden är uttagensom

eller lagencivilt försvar992:00I om
skyldighet tjänst-I 992.00 attom

bevaknings-med ordnings- ochgöra
utbildninguppgifter och genomgår

försvarsmakten,vid
svensk beredskaps-anställda isvensk beredskaps-anställda i

de tjänst-för FN tjänst,tjänst- styrka närFN-tjänst, destyrka för när -
utomlands.utomlands. görgör

§3

föl-beredskapföljande Under högsta ärKommer riket krig,i är
jande personal krigsmün:personal krigsmän:

tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten,alla ärsom
försvarsmaktentjänstgöringsskyldiga vid är2. polismän attutan varasom

skyldiga i rikets försvar,deltaatt
1940:358§ medmed stöd 10 lagenförordnatsskyddsvakter avsom

skydd för försvaretvissa bestämmelser till m. m.
avdel-försvarsmakten,vid avdelningar närvistas4. alla avannarssom

förhållanden,liknandeunderi fält eller verkarningarna är
motståndsrörelsen.organiseradedenmedlemmar5. av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§4

Om riket krigsfarai ellerär det Om förutsättningarna för beslutom
råder sådana utomordentliga förhâl- skärpt beredskap föreligger, fårom
landen riket har befunnit sig regeringen föreskriva densom att perso-
får regeringen föreskriva den nal i 3 § skallatt krigs-som anges vara
personal §i 3 skall män.som anges vara
krigsmän.

Denna lag träder i kraft den januari1 1992.
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Förslag till11.
1982:1004 skyldighet förändring i lagenLag omom

arbetsmarknadsorganisationer fl. delta inäringsidkare, attm.
totalförsvarsplaneringen

1982:1004§§ skyldighet för2 lagenHärigenom föreskrivs 1 ochatt om
fl. delta totalförsvars-arbetsmarknadsorganisationer inäringsidkare, attm.

följande lydelse.planeringen skall ha

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

ÄgareÄgare eller innehavare indust-indust-eller innehavare avav
anläggningar, andra näringsid-näringsid- riellariella anläggningar, andra

sådana arbetsgivarorgani-myndigheter arbetsgivar- karekare, samtsamt
arbetstagarorganisatio-sationer ochorganisationer och arbetstagarorga-

1976:580§i 6 lagennisationer i lagen som avsessom neravses
medbestämmande arbetslivet,1976:580 imedbestämmande iom om

på denpå skyldiga begäranarbetslivet, skyldiga begä- ärär attatt av
regeringen bestäm-myndighetden myndighet somran av som rege-

totalförsvarsmyndighet, deltaförordnar totalförsvarsmyn-ringen mer
totalförsvarsplaneringen enligt be-dighet, delta i itotalförsvarsplane-

stämmelserna i denna lag.ringen enligt bestämmelserna i
denna lag.

statliga, kommu-gäller inteLagen gäller inte myndig- Lagenstatliga
nala och landstingskommunalaheter och inte heller den i stället myn-som

och inte heller den iomfattas dighetersärskilda föreskrifter för somav
före-stället omfattas särskildatotalförsvaret. av

skrifter för totalförsvaret.

2§

ÄgareÄgare innehavare indust-ellereller innehavare indust- avav
andrariella anläggningar ochriellla anläggningar nä-och andra nä-
de upplys-skall ringsidkare skall lämnaringsidkare myndighetersamt

lokaler, maski-personal, ningar personal,lämna de upplysningar omom
utrustning, produk-ochlokaler, maskiner och utrust- ner annanannan

råvarorförbrukning energi,förbrukning tion,ning, produktion, av av
lagerhåll-råvaror och andra förnödenheter,energi, förnöden-och andra

lagerhållning, ning, inköp, leveranser ochheter, inköp, leveran- annat
totalförsvarsmyndighe-dyliktoch dylikt totalför-annat somsomser

planeringsar-för sitt behöver för sittsvarsmyndigheterna behöver terna
det i övrigtdet be- bete behövs,planeringsarbete samt,samt, omom

vid planeringen devid medverkahövs, i övrigt medverka plane- av
totalförsva-inom uppgifterna inomringen de uppgifterna egnaav egna
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
totalförsvaret. ret.

påDen grund fåttbestämmelserna i första stycket har utföra arbetesom av
har medfört betydande fåkostnader, kan ersättning för detta all-som av

medel. Kan överenskommelsemänna ersättningen inte träffas med denom
myndighet har begärt fråganarbetet, skall hänskjutas till avgörandesom av
skiljemän enligt lagen 1929:145 skiljemän. Skiljemännen avgörom om er-

utgåsättning skall och bestämmer såi fall ersättningens storlek.

Denna lag träder i kraft den januari1 1992.
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12. Förslag till
ändring 1978:520Lag i familjebidragslagenom

Härigenom föreskrivs § 1978:5203 familjebidragslagen skall ha föl-att
jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§l

Med tjänstepliktig den har inkallats för attavses som
enligt 1941:967 1966:413värnpliktslagen eller lagen vapenfriom

tjänst fullgöra grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbar an-
slutning till grundutbildningen,

fullgöra sådan föreskriven utbildning till befattning kompanibefälför
eller motsvarande utbildning icke fullgörs enligt värnpliktslagen,som

tjänstgöra vid hemvärnet eller frivilligt utbilda sig för tjänstgöra ieller
befattning inom totalförsvaret, utbildningen eller tjänstgöringen skallom
pågå minst fyra dagar i följd och icke till dagpenningrätt motsvararger som
vad erhållervärnpliktig under repetitionsutbildning eller till lön enligträtt
de grunder gäller för anställd personal.som

Vid tillämpning bestämmel- Vid tillämpning bestämmel-av av
näringsbidrag med näringsbidrag medserna om avses serna om avses

tjänstepliktig den har in- tjänstepliktig den har in-även ävensom som
kallats för fullgöra tjänstgöring för fullgörakallats tjänstgöringatt att
enligt civilförsvarslagen 1960: el- enligt lagen 1992:00 civilt för-74 om
ler lagen 1984:272 eller lagenskyldighet I 992.00 skyl-om svar om
för civilförsvarspliktiga dighettjänstgöra tjänstgöra med ordnings-att att
utanför civilförsvaret den och bevakningsuppgifteroch och densom
har inkallats till utbildning el- har inkallats till utbild-annan som annan

tjänstgöringler enligt värnpliktsla- ning eller tjänstgöring enligt värn-
eller lagen vapenfri tjänst pliktslagen eller lagen vapenfriängen om om

i första den tjänststycket i första stycketänsamtsom anges som anges
har inkallats för tjänstgöra den har inkallats föratt samt attsom som

vid hemvärnet eller frivilligt utbilda tjänstgöra vid hemvärnet frivil-eller
sig för eller tjänstgöra i befattning ligt utbilda sig för eller tjänstgöra i
inom totalförsvaret befattningi andra fall inom totalförsvaret iän

i första stycket andra fall i förstaänsom anges som anges
stycket

Denna lag träder i kraft den januari 1992.1

l Senastelydelse 1986:704.
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13. Förslag till
1978:302ändring i passlagenLag om

1978:302§ skall ha följandeHärigenom föreskrivs 33 passlagen Iy-att
delse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

33§

Är eller Under skärpt och högsta bered-riket krig eller krigsfarai
råder sådana utomordentliga förhål- skap får regeringen förord-genom
landen föranledda krig el- meddela sådana föreskrifterningär omsom av
ler krigsfara riket befunnit begränsar tillharvari rätten passav pass som

civilplikrigafår för värnpliktiga och el-sig, regeringen förord-genom
fordras tillning meddela föreskrifter ler hänsynom pass, som annars av

för rikets försvar eller rikets säkerhet ibegränsar tillrättensom pass
värnpliktiga civilförsvarspliktiga övrigt.och
eller fordras hänsynsom annars av
till rikets försvar riketseller säker-
het övrigt.i

Denna träder i kraft den januari 1992.lag l
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Förslag till14.
1978:262förfogandelageniändringLag om

1978:262 skall§§ förfogandelagenoch 7föreskrivs 2Härigenom att
följandeha lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

beredskap skall be-Under högstaträder 4-riket krig,Kommer i
§§ tillämpas.stämmelserna 6i 4§§ tillämpning.6 i -

frånskall tillämpashelt eller delvisfår föreskriva 4 6Regeringen att -
bestämmer,den tidpunkt regeringensom

beslutförförutsättningarnakrigsfara,riket iär omom
beredskap föreligger,skärptom

det nödvändigt meddet råder sådana är attutomor- omom
försvarsberedskapen in-föran- hänsyn tilldentliga förhållanden ärsom

värnpliktiga till tjänstgöringkrigsfara kallaeller variledda krig avav
§stöd 27 § 2 eller 28 1det till- medhar befunnit ochriket sig av mom.om

1941:967.värnpliktslagenförhållanden föreliggerföljd dessa mom.av
betydande fara förknapphet eller
riket egendomknapphet påinom av

folkför-totalförsvaret ellervikt för
det befinnes nödvän-sörjningen, om

försvarsbe-med tilldigt hänsynatt
värnpliktiga tillinkallaredskapen

§27 2tjänstgöring med stöd av
§ värnpliktsla-eller 28 1 mom.mom.

1941:967.gen
prövningunderställas riksdagensstycket skallFöreskrift enligt första
frånpågår, bör-riksmötefrån den utfärdades eller,inom månad det omen

godkännerunderställning ellerföljande riksmöte. Skerjan närmastav
skedde,månader från det underställningtvåföreskriften inomriksdagen

föreskriften gälla.upphör att

7§

beslutarOm förfogandeOm förfogande beslutar rege-rege-
bemyn-efterringen eller regeringensmyndighetringen eller rege-som

landsting ellerdigande, kommuner,bestämmer. Förfogande överringen
Förfogandestatliga myndigheter.bestämdriktasegendom skall mot

be-egendom skall riktasegendom.eller innehavare över motägare enav
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
fall §I i eller § första1 2 stämd eller innehavareägaresom avses av

stycket eller får1 2 dock regeringen egendomen. I fall §i 1 el-som avses
föreskriva förfogande 2§ler första stycket får1 eller 2om som avser
alla eller viss krets och in- dock regeringenägare föreskriva för-av om
nehavare egendom det slag fogande alla eller vissav av som avser en

förfogandet gäller. krets och innehavareägaresom av av
egendom det slag förfogan-av som
det gäller.

Dispositionsförbud och förlängning sådanttiden för förbud beslutasav av
den myndighet har besluta förfogandet.rätt attsom om

Om förfogande för räkninggöres gäller vad i dennaän statens,annans som
lag sägs i tillämpliga delar den för räkning förfogandetstaten sker.om vars

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
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till15. Förslag
1977:480ändring i semesterlagenLag om

§ 1976:580 följandeHärigenom föreskrivs 17 semesterlagen skall haatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17
Frånvaro från frågasemesterlönegrundande,arbetet är när är om

mån frånvaron åretpå grund sjukdom, i den under ickeledighet av
frånvaron på180 dagar beror arbetsskada,överstiger eller om

1978:410 vårdledighet enligt till ledighet för barn,lagen rättom av
§dels under tid för vilken havandeskapspenning enligt 3 kap. 9utgesm. m.

1962:381lagen allmän försäkring, dels under tid för vilken föräldrapen-om
§§ning i anledning barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och 5utges av

mån frånvaronlag, i den för varje barn, eller vid flerbarnsbördsamma sam-
ensamstående 180 da-manlagt, icke överstiger 120 dagar eller, för förälder,

10dels under tid för vilken tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap.utgesgar,
§§och 11 lag.samma

på överförande arbetstagarenledighet grund risk för smitta,av av om
1956:293 smittbä-berättigad till ersättning enligt lagen ersättningär om

intjänandeåretmån frånvaron icke överstiger 180 dagar.i den underrare,
ledighet för utbildning, enligt lag medför tillrätt semester-som annan

erhållerlön, arbetstagaren korttidsstudiestöd eller vuxenstudiebidragom
1973:349enligt studiestödslagen eller utbildningen till till väsentlig delom

frågor, denfackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande iavser
mån frånvaron intjänandeåret överstiger 180 dagar,under icke

§ 1941:967ledighet på grund sådan i värnpliktslagen eller med27av
stöd därav föreskriven tjänstgöring högst 60 dagar, beredskaps-ärom som

påövning och heller direkt ansluter sig till grundutbildning, eller ledighet
mån frånvaron under intjänan-grund motsvarande vapenfri tjänst, i denav

deåret icke överstiger 60 dagar.
på på arbets-ledighet grund arbets- ledighet grundatt attavav

kalenderår då efter kalenderår då hanefter det han dettagaren tagaren
tjugotvå år civil-har fyllt tjugotvå år fullgör har fyllt fullgörtjänstgö-

på dåcivilförsvaret tid pliktstjänstgöring tidring i än änannanannan
då råder eller beredskap rådercivilförsvarsberedskap eller skärpt högsta

får anordnasberedskapsövning anordnas vid eller beredskapsövning
mån frånva- mån från-försvarsmakten, i den vid försvarsmakten, i den

intjänandeåret intjänandeåret inteunder icke underöver-ron varon
stiger 60 dagar, eller överstiger 60 dagar, eller

1986:163 grundläggande7. ledighet enligt lagen till ledighet förrättom
svenskundervisning för invandrare.

frånvaron 90Vid tillämpning första stycket 1 skall under de första da-av
l Senastelydelse 1987:293.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
frånvaroperiod något fall bero arbetsskada.i Har arbets-garna av anses

frånvarandeanledning i första stycket varit oavbrutet1tagare somav anges
från två intjänandeår,arbetet under hela grundar därefter infallande dag av
frånvaroperioden icke till semesterlön.rätt

frånvaroperiodI i första stycket inräknas dagar underävensom avses pe-
dårioden arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.

Denna lag januariträder i kraft den 1 1992.
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tillFörslag16.
1977:265 statligti lagenändringLag omom

personskadeskydd

personskade-1977:265 statligt§ lagenföreskrivs 1Härigenom att om
lydelse.följandeskydd haskall

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

påpersonskada och tillämpasvidersättninggällerDenna lag statenav
tjänstgöring el-fullgördentjänstgöring el-fullgörden somsom

eller in-genomgår utbildninglereller in-genomgår utbildningler
enligtskrivningsprövning värn-skrivningsprövning enligt värn-

1941:967, lagenpliktslagen1941:967, lagenpliktslagen
lagentjänst,1966:413 vapenfricivil-tjänst,1966:413 vapenfri omom

eller lagencivilt försvar992.00§ lagen 161960: 74,försvarslagen om
skyldighet tjänst-1992:00hälso-tjänsteplikt för att1981:292 omom

bevaknings-ochmed ordnings-sjukvärdpersonal veterinär- göraoch samt
uppgifter,lagenellerpersonal m. m.

civil-skyldighet för1984:272 om
utanförförsvarspliktiga tjänstgöraatt

civilförsvaret,
räddningskårmedeller i övningräddningstjänstmedverkar iden som
enligt kap.räddningstjänst 111986:1102 iellerräddningstjänstlagenenligt

1957:297,luftfartslagen§ andra stycket1
kriminalvårdsanstalt, i hemvård iförintagen ettden är som avsessom

vård ibestämmelser1980:621 särskilda ettmed§i 12 lagen unga,om av
i vissa fallmissbrukarevård1981:1243§ lageni 11hem om avsom avses

iellerintagenfallanhållen eller ihäktad eller tagenannatden ärsamt som
polisarrest.ellerkriminalvårdsanstalt, häkteiförvar

frivil-denskall tillämpaslagen ävenfår föreskrivaRegeringen att som
fallitotalförsvaret eller änverksamhet inomi annatligt deltager som avses

påskadabegränsaavvärja ellerförverksamhetistycket deltageri första att
miljön.iegendom ellerellermänniskor

januari 1992.i kraft den 1träderDenna lag

1 1986:1106.lydelseSenaste
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17. Förslag till
Lag ändring i kommunallagen 1977:179om

Härigenom föreskrivs det i kommunallagen 1977: 179 skall införas tvåatt
paragrafer, 2 kap. 13 § och 3 kap. 9 följande lydelse.nya a a av

kap.2

13 a§ Endast sådan ledamot i fullmäktige svensk medborgare fårärsom
delta i handläggningen ärenden i inte ringa omfattning innehållerav som
sekretessbelagda uppgifter betydelse för totalförsvaret eller Sveriges sä-av
kerhet i övrigt.

3 kap.

9 Endast sådana§ ledamot i styrelsen eller nämnd svenskärannan som
fårmedborgare delta i handläggningen ärenden i inte ringa omfatt-av som

ning innehåller sekretessbelagda uppgifter betydelse för totalförsvaret el-av
ler Sveriges säkerhet i övrigt.

Denna lag träder i kraft den januari1 1992.
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till18. Förslag
1973:1176ändring i vapenlagenLag om

1973:11761frågaHärigenom föreskrivs i vapenlagenom
dels §46 skall upphöra gälla,att att
dels § ha följande lydelse,45 skallatt

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

45§

§ skjutvapeni 5 gäller innehav överlämnatsBestämmelserna av som
från tillstaten

statlig tjänstemanstatlig tjänsteman eller ellerperson en per-
Civilförsvars- tillhör försvars- eller polis-tillhör försvars-,som son som

väsendet denne skyldig in-eller polisväsendet denne är är attomom
neha för tjänsten,skyldig inneha för tjäns-att vapen vapen

ten,
beträffande vilken regeringen förordnat därom,2. sammanslutning,

tillverkar krigsmateriel.3. den för räkningstatenssom
hinder och §§får skjut- till vilken överlämnatsUtan 5 6 Den vapenav
vidare för verk- med stöd första stycketöverlämnas är ävenvapen av

tillstånd frånskyddsändamål till den krigs- berättigadär att utan sta-som
placerad verkskyddets ordnings- förvärva behövlig ammunitioni ten
och bevakningstjänst med skyldighet till vapnet.
enligt gällande specialplan att vara
utrustad med skjutvapen. Den till vil-
ken överlämnats med stödvapen av

eller andraförsta stycket be-är även
tillstånd frånrättigad att utan staten

förvärva ammunition tillbehövlig
vapnet.

Denna lag träder i kraft den januari 1992.1

1Lagen omtryckt 1981:1360.
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till19. Förslag
1966:413 vapenfri tjänständring i lagenLag omom

§§ 1966:413 vapenfri tjänstföreskrivs 14 och 19 lagenHärigenom att om
följande lydelse.skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

14§

från tjänstgö-tjänstepliktig, olovligen avviker eller uteblirVapenfri som
månader.eller fängelse i högstringsstället, dömes till böter sex

Begås i förstaBegås i första brottbrott som avsessom avses
beredskapstillstånd el- högsta beredskap,stycket understycket under

döms fängelse i högstkrig, dömes till böter till böter ellerler riket inär är
två år.två år.eller fängelse i högst

19§1

vapenfri Befogenhet meddela vapenfriBefogenhet meddelaatt att
tjänstepliktig tillrättavisning till-tjänstepliktig tillrättavisning till-

hos eller hos kom-hos eller hos kom- kommerkommer statenstaten
civilförsvars-, rädd- anställd räddnings- eller arbets-anställd munmun

fråga underställdfråga chef i personal.nings- eller arbetschef omom un-
likställs landsting,Med kommunerderställd personal. Med kommuner

kommunalförbund, kyrkliga kom-landstingskommuner, kom-likställs
försäkringskas-munalförbund, församlingar, kyrk- och allmännamuner

liga samfälligheter och allmänna för- sor.
säkringskassor.

någon tillrättavisning, skall han vid förhör med den fe-meddelarInnan
sig.lande lämna denne tillfälle förklaraatt

januari 1992.lag träder i kraft den 1Denna

1 1986:1103.Senastelydelse
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till20. Förslag
1959:83tjänstepliktslagenändring i allmännaLag om

0959:83fråga allmänna tjänstepliktslagenföreskrivs iHärigenom om
§§ Konungen i21, 23, 26 och 27 ordetdels i 3 14, 16, 18att - -

regeringen i motsvarande form,skall bytasolika böjningsformer ut mot
§§ lydelse.dels skall ha följande2 och 11att

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1§

beredskap skall be-skola Under högstariket krig, be-Kommer i
§§ till-§§ 9träda stämmelserna i 8 ochi 8 och 9stämmelserna

upphört, för- lämpas.itillämpning. Då kriget
före avslu-ordnar Konungen senaste

tande den riksdagssession, somav
slut, be-börjar efter krigetsnäst att

icke vidare skola till-stämmelserna
skallvadlämpas; dock sagtsatt nu

bestämmelserna allt-gälla, iden mån
grundtillämpning påskolajämt äga

ellerförordnande enligt andraav
tredje stycket.

för beslutbefinner Om förutsättningarnaVid krigsfara, riketvari
skärpt beredskap föreligger, fårförordna, be-sig, Konungenäger att om

ochföreskrivanämnda paragraferstämmelserna regeringeni att
§§ tillämpastill- 9 helt eller delvis skalleller eller flera dem skolai en av

be-förordnande skall, från den tidpunktlämpas. Sådant regeringensom
förfaller,vid det eljest stämmer.äventyr att

stycketandramånad riksda- Föreskrifter enligtinom underställasen
månad underställasför frågan, hu- måste inomdessprövning engen av

räk-riksmöte,skall bestå. Blir riksdagen. Pågårruvida förordnandet inte
tiden det börjar.månader frånförordnandet icke två möteinom nästanas

gälla,Föreskrifterna upphörunderställningen skerfrån det att omav
riksdagenförfal- den underställsriksdagen gillat, detsamma inte i rättär

riksdagen godkännerskall medde- tid ellerlet. Upphör krigsfaran, inteom
månader från under-upphä- den tvålat förordnande inomKonungenav

råderställningen. det längrenästkommande riks- Omföre intesenastvas
sådana förhållandenavslutande. idagssessions som anges

skallförsta eller andra stycket, rege-
bestämmelsernaföreskrivaringen att

§§ skall tillämpas.8 och 9i inte
andra fall förstaI iän som avses
andra styckenaoch Konungen,äger

1981:1360.Lagen omtryckt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
där så påkallas utomordentligaav
förhållanden, föranledda krig,av

riket befunnitvari eller krig mel-sig,
lan främmande makter, med riksda-

samtycke förordna vad i 4attgens
och §§ eller5 endera dem stadgasav
skall under tid, högstviss år varjeett
gång, tillämpning.äga

2§1

Förordnande jämlikt 8 eller 9 Förordnande enligt §8 eller 9
§ får meddelas för tillgodose får meddelas förän- tillgodose ända-att att
damål synnerlig vikt för det all- mål synnerlig vikt för totalförsva-av av

såsom folkförsörjningen el- Sådantmänna, förordnande får dockret.
ler samfärdseln eller försvarsmaktens inte gälla vapentjänst vid försvars-
eller civilförsvarets utrustning, makten.un-
derhåll eller anläggnings- och repara-
tionsarbeten. Sådant förordnande
får dock inte gälla vapentjänst vid
försvarsmakten.

tillgodoseendeOm den civilaav
hälso- och sjukvårdens, den all-

hälsovårdensmänna veterinär-samt
verksamhetens behov personal vidav
krig, krigsfara och sådana utomor-
dentliga förhållanden föran-ärsom
ledda ellerkrig krigsfara riketvariav
har befunnit gäller vad däromsig är
särskilt stadgat. För tillgodoseende

sådant behov får förordnandeav
omförmäles förstai stycket intesom

meddelas.

11§2

påDen grund värnplikt el- Den grund värnplikt el-som av som av
ler civilförsvarsplikt anspråki civilplikt anspråkler i för tjänst-tages tas
för tjänstgöring vid krigsmakten göring vid försvarsmaktenär undan-är
undantagen från tjänsteplikt, ochså från tjänsteplikt. Detsammatagen
civilförsvarpliktig under dåtid gäller civilpliktig under tid då jänst-t
tjänstgöring i civilförsvaret göring deti civila försvaretutgör hin-utgör

1Senastelydelse 1981:293.
2Senastelydelse 1966:420.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
hinder för tjänstepliktens fullgö- der för tjänstepliktens fullgörande.
rande. Från tjänsteplikt den Från tjänsteplikt den undan-är även är även
undantagen fullgör vapenfri fullgör vapenfri tjänst.tagensom som
tjänst.

Den anställd hos el- Den anställd hos fårär ärstaten statensom som
ler vid polisväsendet må endast i den endast i den omfattning regeringen
omfattning åläggasKonungen föreskriver föreskriver tjänste-allmän
åläggas allmän tjänsteplikt. plikt.

Beträffande den eljest fråga äranställdden hosärsom an- somom
ställd hos kommun, landstingskom- kommunen, landstinget eller hos an-

eller hos verksam- verksamhet har betydelsemun annan, vars nan vars
het ändamål ändamålhar betydelse för i för i 2 fårsom som anges ar-

§2 arbetsmarknadsstyrel- betsmarknadsstyrelsen i särskilt fallsägs, äger
i särskilt fall allmänt före- besluta meddelaeller eller föreskriftersen om

skriva sådan må åläggas sådan åläg-fårinteatt attperson om en person
allmän tjänsteplikt. allmän tjänsteplikt.gas

Om synnerliga skäl därtill före- Om det finns fårsynnerliga skäl,
ligga, må arbetsmarknadsstyrelsen arbetsmarknadsstyrelsen eller läns-
eller länsarbetsnämnd medgiva be- arbetsnämnden medge befrielse tills
frielse tills vidare från fullgörande frånvidare fullgörande tjänste-av av
tjänsteplikt. plikt.

Denna lag träder kraft januarii den 1 1992.
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Förslag till21.
1953:771 skydd för vissaändring i lagenLag omom

civilförsvaretssjukvårdsbeteckningar och förinternationella
internationella kännetecken

1953:771 skydd för vissarubriken till lagenHärigenom föreskrivs att om
civilförsvarets internationellasjukvårdsbeteckningar och förinternationella

kännetecken § ha följande lydelse.4 i lagen skallsamt

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse
internatio-skydd för vissaskydd internatio- LagLag för vissa omom

för känneteckensjukvårdsbeteckningar och nellanella
internationella känne-civilförsvarets

tecken.

4§2

internationella känneteckeninternationella DetCivilförsvarets
artikel 66för civilförsvar ibestående liksi-kännetecken, avsessomav en

tilläggsprotokoll till Genêvekon-Iblå orangefärgad idig triangel mot
1949bru- den 12 augustimå icke offentligen ventionerna rö-bakgrund,

skydd offrenrande för i internatio-medgivande regeringenkas utan av
beståendeväpnade konflikter,nellamyndighet, regeringen be-eller som

blåliksidig triangel motstämmer. oran-enav
fårbakgrund, integefärgad använ-

das offentligt medgivandeutan av re-
den myndighetellergeringen som

regeringen bestämmer.

januari 1992.träder i kraft den 1Denna lag

1 rubrik 1979:74.Senastelydelse lagensav
2 lydelse 1979:74.Senaste
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22. Förslag till
1942:335Lag ändring i lagen särskildaom om

skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m. m.

Härigenom föreskrivs §§ 1942:335i 15 och 16 lagen särskildaatt om
m.skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar ordet "civilförsvaret"m.

skall bytas befolkningsskyddet räddningstjänsten".ochmotut

Denna lag träder i kraft den januari 1992.1

Lagen omtryckt 1978:163.
Senastelydelse av

§15 1982:488
§16 1982:488.
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Förslag till23.
1928:370kommunalskattelagenändring iLag om

32 § kommunal-anvisningarna tillpunkt 6föreskrivsHärigenom att av
lydelse.1928:370 följandeskall haskattelagen

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Anvisningar

§till 32

6. tilläggnaturaförmåner, dagersättning ochVärnpliktig tillkommande
utbildningspre-avgångsvederlag,befattningspenning,sådantill ersättning,

såsomskola ickefälttraktamenteutryckningsbidragmie, upptagassamt
skattepliktig in-däremotUtgående dagpenningintäkt. utgörskattepliktig

täkt.
utgår tillsåsom näringsbidragannorledes värn-Familjebidrag, vilket än

däremotNäringsbidragskattepliktig intäkt. utgöricke tillpliktig, räknas
Famil-förvärvskälla bidragethänföres till denskattepliktig intäkt och avser.

utbetalas tillbidragetvärnpliktige,tillkomma den ävenjebidrag omanses
bestridandebidraget förförhållandetDet använtsatt enavperson.annan

perio-elleravdragsgill utgift,för sig räntavid inkomsttaxeringen i och ex.
fråga.för utgiften iföranleda, avdragicke vägrasdiskt understöd, skall att

andra styck-i första ochstyck- Vadi första och andraVad ovanovan
motsvarande till-till- skallmotsvarande ägaskall sägsägasägs enaena

fråga personallämpning ifråga personallämpning i om annanannanom
avlönasvid försvarsmaktenförsvarsmakten avlönasvid en-somen-som

gällandeVärnpliktiggällande ligt de förvärnpliktigade förligt grun-
tjänstepliktig, hem-vapenfrider,vapenfri tjänsteplikt, hem-grunder,

personalvärnspersonal ochpersonalochvärnspersonal annanannan
förfullgör utbildningfrivilligtutbildning förfrivilligt fullgör somsom

bibehålla förnå kompetensbibehålla för ellernå kompetenseller attatt
civil-inom totalförsvaret,civil- placeringtotalförsvaret,placering inom

tjänstgöringpliktig inkallats tilltillförsvarspliktig inkallats somsom
§§ 0992:00lagenenligt kap. 9-12§ Civilförsvars- 4tjänstgöring enligt 12

civilt försvar ochavlö-lagen I 960.74 och somannan av-som omannan
civil-ellerenligt för värnliktigacivil- lönasvärnpliktiga ellerenligt förnas

grunder.pliktiga gällandeförsvarspliktiga gällande grunder.

1992.januariträder i kraft den 1Denna lag

1 1983:333.lydelseSenaste
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till24. Förslag
beredskapshöjningarFörordning om

följande.Regeringen föreskriver

tillkännagesberedskapshöjningbeslutHur om

förordningberedskap tillkännagesskärpt och högstaBeslut1§ genomom
1976:633§ kun-på i 4 lagenförutom detkungörs, sätt omsom angessom

ljudradion och televisionen.författningar, igörande lagar och andra ävenav

regeringen detta bered-krig, tillkännagerOm Sverige kommer i2§ genom
skapslarm.

för varning befolk-de anläggningarskall3§ Beredskapslarm över avges
förfogande.till kommunernasningen ställerstatensom

långa signaler medtrettio sekunderBeredskapslarm skall4§ ges genom
under sammanlagt fem minu-uppehåll signalernafemton sekunders mellan

ter.
televisio-också ljudradion ochskall tillkännagesBeredskapslarm genom

nen.

beredskapshöjning skall tillkännagesupphäva beslutBeslut5 § att omom
på idet 1sätt som anges

be-länsstyrelsen beslutar högstacivilbefälhavaren respektiveInnan6§ om
samråd ske§ 1992:00 beredskapshöjningar, skallenligt 4 lagenredskap om

försvarsområdesbefälhavaren.respektivemilitårbefälhavarenmed

Åtgärder vid beredskapskärpt

Myndigheterna

landstingskommu-statliga, kommunala ochberedskap skall7§ Vid skärpt
nala myndigheter

rådande förhållan-tilloch demsina beredskapsplaneröver anpassase
den,

andra sambands-passning telefoner ochjourtjänstgöring medordna av
den omfattning behövs,ordna bevakning imedel samt som

haden enskildetjänstledighet ellerendast bevilja närsemester anses
särskilt behov ledighet,av

återkalla med tjänstledighet ellermån personal4. i behov semester,av
tjänstgöra i krigs-enligt avtal skallmån behov kalla in personali somav

organisationen,
förobehörig insyn ellerskyddsåtgärder för förhindrasärskildavidta att

skadasabotage ellertill fara för spioneri,säkerställa driften med hänsynatt
fientlig verksamhet,genom

krigsuppehållsplats förochför överflyttning tillvidta förberedelser7. un-
arkivalier,skydd materiel ochdanförsel eller annat av
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vidta de åtgärder8. speciella myndigheten behöver för sin övergångsom
till krigsorganisationen.

8 Myndigheterna§ skall vid skärpt beredskap i första hand inrikta sin verk-
påsamhet uppgifter har betydelse för totalförsvaret. Den fredsmässigasom

verksamheten skall möjligt upprätthållas i normal omfattning. Uppgifterom
angårinte totalförsvaret rådande förhållandenoch under har förlo-som som

fåri betydelse dock inskränkas.rat
Om vissa uppgifter överförasskall till andra myndigheter vid högsta be-

redskap, åtgärderskall för detta vidtas så överföringen kan ske snabbtatt
beslut högsta beredskap meddelas.om om

mån9 Iden det§ möjligt och lämpligt skall vid skärpt beredskapär materiel
nödvändig för verksamheten föras till myndighetensär särskildaöversom

krigsuppehållsplats, sådan finns.om
Särskilda regler för degäller centrala myndigheter i 17som avses

Enskilda organisationer och företag

10 Vad föreskrivs § också sådana§ i 7 skall tillämpas enskilda organi-som
sationer och företag § 1992:00i 6 andra stycket lagen bered-som avses om
skapshöjningar.

Försvarsmakten

försvarsmaktenll § För gäller vid skärpt beredskap, vadutöver som anges
§i 7 de föreskrifter meddelas regeringen i särskild ordning.som av,

Befolkningsskyddet och räddningstjänsten hemskyddet.samt

För befolkningsskyddetl2§ och räddningstjänsten för hemskyddetsamt
gäller följande vid skärpt beredskap.

Personal skall kallas i begränsad omfattning, främst för mobilise-
ringen och för ledningen ocksåverksamheten, för varning, informa-av men
tion, utbildning och Övning.

2. Materiel skall i behövlig omfattning ställas i ordning för användning.
Förberedelser skall för omedelbar utdelning andningsskydd tillgöras av

befolkningen.
4. Kommunerna och byggnader och andra anläggningar skallägarna av

vidta de förberedelser behövs för skyddsrum och skyddadeatt utrym-som
dröjsmål skall kunna ställas i ordning för användning.utanmen

sjukvårdenHälso- och

den civila sjukvårdenl3§ För hälso- och gäller följande vid skärpt bered-
skap.

Intagningen på sjukhus skall möjligt begränsas sådanatill fallom som
kräver skyndsam vård sjukhusvårdeller där behovet bliberäknas kortva-av
ngt.
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skall iinstallationer skall i lokalerByggnadsarbeten och göras tassom
beredskap.bruk vid högsta

möjlig.utsträckningskall ske i denUtskrivning patienter ärsomav

samrådfår socialstyrelsen, efterbeslutat det,Om regeringen harl4§ om
civil beredskap, beslutamed och Överstyrelsen föröverbefälhavaren att

sjukvården hälsoskyddet heltochinom den civila hälso-verksamheten samt
vid beredskap.eller delvis skall krigsorganiseras skärpt

Veterinärverksamheten

bered-följande vid skärptveterinärverksamheten gäller15 För den civila§
skap.

ordningkrigsorganisation skall ställas iskall användas vidLokaler som
underlättarsådana förberedelser vidtasi fråga materiel över-och somom

gång krigsorganisationen.till
förberedas.livsmedelskontroll skall2. Skärpt

verk-får samråd med överbefälhavaren beslutaLantbruksstyrelsen i att
beredskapslaboratorier eller delvisheltsamheten vid veterinärmedicinska

till tjänstgö-veterinärpersonal skall kallas inskall krigsorganiseras eller att
samråd medlivsmedelskontroll skall skering. fråga personal för ävenI om

livsmedelsverk.statens

Åtgärder beredskapvid högsta

Myndigheterna

vid högsta beredskap koncentrerasMyndigheternas verksamheter skall16 §
på betydelse för totalförsvaret.uppgifter ärsom av

Överföring skall genomföras.till andra myndigheteruppgifterav

till särskild krigsup-särskild ordning flyttningRegeringen beslutar i17 § om
myndigheter.pehållsplats beredskap för vissa centralavid högsta

myndighe-får besluta övrigaCivilbefälhavaren eller länsstyrelsen närom
krigsuppehållsplats.skall flytta till sinter

vidkrigsuppehållsplats, myndighetenskallOm myndighet flyttar till18 § en
därpå arbetsplatsen förden ordinariebehov till personal finns kvar attattse

bevaka och till lokalerna.avveckla arbetet samt se
den ordi-personalenkrigsuppehållsplatsen inte skall röjas, skallFör att

kontaktermyndighetensså möjligt förmedlanarie arbetsplatsen länge som
med allmänheten.

åtgärder be-vidta deberedskapMyndigheterna skall vid högstal9§ som
undan-arkiveras,materiel snabbt skall kunnahövs för handlingar ochatt

föras och förstöras.
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hemskyddeträddningstjänstenBefolkningsskyddet och samt

§i 7 lagenföreskrivsvadskall,beredskap utöverVid högsta20§ som
befolk-tillandningsskydd delasberedskapshöjningar,1992:00 utom

förordningställas iskallskyddadeSkyddsrum ochningen. utrymmen ome-
användning.delbar

Personal

krigsplacerad i totalförsva-personalberedskap skall ärVid högsta21 § som
på krigs-vadenligttjänstgöringofördröjligen inställa sig till angettssomret
försvars-förregeringenhandling, intemotsvarandeplaceringsorder eller om

bestämmermakten annat.

Förfogande

beslutarsamtidigtregeringeninnebärberedskapBeslut högsta22§ attom
1978:561förordningenmed stödtagitsegendom har ut omatt avsomom

enligtavlämnasomedelbart skallkrigsanskaffningförberedelser för uttag-
Vadbestämmerförsvarsmaktenregeringen förningsbesked, inte annat.om

fastigheter.egendomgäller änsagts annansom nu

Bemyndiganden

behövsföreskrifterfår meddela deräddningsverkStatens närmare23 § som
§§.och 20verkställigheten 12för av

förbehövsföreskrifterfår meddela deSocialstyrelsen närmare24§ som
verkställigheten 13av

1992.kraft den januariförordning träder i 1Denna
förordningen upphävsGenom

1960:515,beredskapskungörelsen
beredskap.myndigheters1977:55 vissa statligaförordningen2. om

m.,m.
statliga1977:55 vissaförordningenårs tillanvisningar1982 myn-om

försvarsdepartementetförfastställda chefenberedskapdigheters avm. m.
12 1982.den mars
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tillFörslag25.
civilt försvarFörordning om

följande.föreskriverRegeringen

bestämmelserInledande1 kap.

lagentillämpningenförbestämmelserfinnsförordningdennaI avl§
behandlarförsvar. De1992:00 civiltom

kap.,1definitioner
2 kap.,civila försvaretdetledningochorganisation av. 3 kap.,beredskapsförberedelserförersättningochplanläggning

.
4 kap.,civilplikt

. kap.,5civilpliktigaoch övningutbildning av.
kap.,6åt civilpliktigaförmåner

.
kap.,verkskydd 7

. kap.,8skyddadeochskyddsrum utrymmen. egendominnehavareandraochförskyldigheter ägaresärskilda9. av
kap.,9m. m.

ochkommunerförskyldighetervissaoch10.utrymning, varning m. m.
kap.,10landsting

11 kap.,landstingochllsäkerhetsskydd i kommuner
12 kap.,beslut12.överklagande av

kap..1313.bemyndiganden

harförsvar1992:00 civiltanvänds i lagenoch begrepp2§ Termer omsom
förordning.dennabetydelse isamma

ledningOrganisation och2 kap. m.m.

Funktionsindelning

funktionertillhänförscivila försvareti detverksamhetMyndigheternasl §
framgåruppställningenförordning. Avdennabilaga tilluppställning ienligt

myndighe-de övrigaochfunktionenförskallmyndighetvilken ansvarasom
funktionen.uppgifter inomharter som

länsstyrelser-ochcivilbefälhavarnasföljerbestämmelsersärskildaAv att
uppställ-framgårvadfunktioneringår utöveri vissaverksamhet avsomnas

riksbankenför1975:6 reglementemedRFS§20 lagenEnligtningen.
beredskaps-ombesörjariksbankenifullmäktigeBankoreglementet skall

område.betalningsväsendetsochbank-planläggning
kommunala,bestämmelserfinnsförsvar1992:00 civiltlagenI omom

totalför-frågauppgifter ikyrkokommunalaochlandstingskommunala om
avtalsärskiltbestämmelser igälleraktiebolagRadio ettSverigesFörsvaret.

krigsfara.krig ochvidverksamhetenoch bolagetmellan staten om

ansvarigmyndighet ärdenbestämmerdelfunktioneriindelningOm som2 §
överlåta tillfårmyndighetenfunktionsansvarigaDenfunktionen. en an-for
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myndighet ingårverksamhet i funktionen frågai delfunk-nan attvars om en
tion fullgöra de uppgifter i 5 och §§.6som anges

3§ Vissa myndigheter medverkar såsom fristående beredskapsmyndigheter
i totalförsvaret deras verksamhet hänförs till någon funktion enligtutan att
1 Dessa myndigheter justitiekanslern, riksvärderingsnämnden,är statens
hundskola, Sveriges metorologiska och hydrologiska institut, byggnadssty-
relsen, universitets- och högskoleämbetet, Statskontoret, riksrevisionsver-
ket och statistiska centralbyrån.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte totalförsvarets chefsnämnd.

Den funktionsansvariga myndighetens uppgifter

4§ Den funktionsansvariga myndigheten skall samordna verksamheten
inom funktionen. Myndigheten skall i den utsträckning det behövssom sam-
ordna denna verksamhet med verksamhet vid andra myndigheter inom det
civila försvaret och det militära försvaret.

fred5§ I skall den funktionsansvariga myndigheten
i samråd med övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen utar-

beta underlag för statsmakternas beslut målen för funktionen i krig,om
samordna beredskapsförberedelser,
samordna planering och budgetering beredskapsförberedelser,av
samordna och genomföra krigsplanläggning,.

för personal utbildas,attsvara.
för övningar genomförs,attsvara.

regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget..
6§ Underlag för beslut funktionens inriktning och resursåtgång på femom
års sikt skall utarbetas den funktionsansvariga myndighetenav genom pro-
gramplanering.

Ledning och samordning

Uppgifter för Överstyrelsen för civil beredskap

Överstyrelsen7§ för civil beredskap skall i fred leda och samordna bered-
skapsförberedelserna vid övriga funktionsansvariga myndigheter.

Överstyrelsen skall därvid särskilt
råd och rekommendationer verka för enhetlighet frågori ärgenom som

för det civila försvaret,gemensamma
regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget i stort,
verka för totalförsvarets intressen beaktas i samhällsutvecklingen,att
samordna utbildning i frågor förär det civila försva-som gemensamma

ret,
informera inom verksamhetsområdet.

Överstyrelsen8§ för civil beredskap skall också för det civila försvaret
till regeringen enligt särskilt beslut redovisa samlad studie över ut-en

vecklingen längre siktperspektivstudie,
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varje år in programplantill regeringen upprättatsge en gemensam som
samråd med funktionsansvariga myndigheter,i

sig de statliga myndigheternas anslagsframställningar i denöveryttra
del de berör totalförsvaret,

frågor försvarsforskning.4. samordna om gemensam

för civil beredskap har ansvarigI den uppgift Överstyrelsen9§ som som
ingårför funktionen Civil ledning och samordningmyndighet att

studier underlag för krigsplanläggningen inom det civilabedriva som
försvaret,

inriktningen och uppföljningen ledningsöv-samordna planeringen, av
försvaret,ningar inom det civila

för civilbefälhavare och militärbefälhavare vadleda övningarstörre av-
försvaret.det civilaser

Överstyrelsen med överbefälhavarenför civil beredskap skall samverka10 §
Överstyrelsenfrågor det civila försvaret. skalli förärsom gemensamma

beredskapsförberedelser inom det ci-samordna planläggningen och övriga
åtgärder inom försvarsmakten.vila försvaret med motsvarande

påföljer föreskrifter skall centralOm inte särskilda Överstyrelsenannat av
frågornivå företräda försvaret i har betydelse för avvägningdet civila som

behov samhälletsmellan civila och militära av resurser.

för civil beredskaps uppgifterYtterligare föreskrifter Överstyrelsenll § om
1988:11221992:00 civilt försvar och förordningen medfinns i lagen om

för för civil beredskap.instruktion Överstyrelsen

och länsstyrelsernaUppgifter för civilbefälhavarna

civilområdena respek-Civilbefälhavarna och länsstyrelserna skall inom12 §
§ §uppgifter enligt och 9 och 2 itive länen för de 7 1 4 1samtsvara som,

fråga nivån, ligger Överstyrelsen för civil beredskap.den centralaom

får de föreskrifter be-Civilbefälhavarna meddela länsstyrelsernal3§ som
civilområdet.planläggningen totalförsvaret inom Civilbefälha-hövs för av

får också myndigheter föreskrifter inriktningenmeddela andra om avvarna
civilområdet.de beredskapsförberedelser berörsom
får meddela sådana föreskrifterCivilbefälhavarna och länsstyrelserna som

1992:00§§ civilt försvar.i 2 kap. 12 och 17 lagen11,avses om

På nivå medregional skall civilbefälhavare och länsstyrelser samverkal4§
nivå åstadkomma enhetligmilitära myndigheter motsvarande för att en

ändamålsenliginriktning och ledning totalförsvarets olika delar och enav
användning civila och militäraav resurser.

föreskrifter civilbefälhavarnas och länstyrelsens uppgif-15 § Ytterligare om
1988:1121finns 1992:O0 civilt försvar, förordningen medi lagenter om

1975:1004för förordningen med krigsin-instruktion civilbefälhavarna,
1986:1122förordningen med länsstyrelsein-struktion för länsstyrelserna,
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1986:1123 instruktion för länsstyrelsen imedstruktion och förordningen
Norrbottens län.

räddningsverkStatens

samrådefterkrigsorganisationsplanräddningsverk skall iStatens16§ en
fördelningen tillberedskap fastställa och redovisaÖverstyrelsen för civilmed

räddningstjänstenför befolkningsskyddet ochde statligalänen resurserav
förfogande. Härvidställas till kommunernasför hemskyddet skallsamt som

fårcivilpliktigahar beslutat det antalskall iakttas vad regeringen somom
räddningskåren hemskyddsorganisationen underochkrigsplacerade ivara

råder.då beredskap inteden tid skärpt eller högsta

behövs för verk-får meddela de föreskrifterStatens räddningsverk17§ som
fråga1992:00 civilt försvar ii lagenställigheten bestämmelserna omomav

mobilisering och verksamheträddningskårernas beredskap,organisation,
och högsta beredskap.under skärpt

uppgifter finns i för-räddningsverksYtterligare föreskrifter18 § statensom
räddningsverk.1988:1040 instruktion förordningen med statens

Räddningskåren m. m.

räddningskåren för uppgifteranvändningRätt beslutal9§ att somavom
1992:00§ civiltenligtden kommunen 1 kap. 8 lageninte berör omegna

försvar tillkommer
samråd räddnings-beredskap efter medÖverstyrelsen för civil statens
civilområdena,mellanverk för omfördelning resursernaav

mellan länen,civilbefälhavaren för omfördelning2. av resurserna
kommunerna.för omfördelning mellanlänsstyrelsen av resurserna

inteverkskydden för uppgifteranvända rörOm kommunens rätt att som
bestämmelser i 6 kap.anläggningen finnsföretaget eller dendet egnaegna

§ civilt försvar.andra stycket lagen1 om

1992:00 civilt för-§ andra stycket lagenErsättning enligt 1 kap. 820§ om
räddningsverk.och betalasbestäms länsstyrelsen ut statensavavsvar

får länsstyrelsen eller, efter länssty-beredskapUnder skärpt och högsta21 §
från de utbildningskravmedge undantagrelsens beslut, kommunen som en-

räddningschef eller1986:1107räddningstjänstförordningen ställsligt en
räddningskåren.befäl iett annat

sjukvårdHälso- och m. m.

Överstyrelsen får samråd med socialstyrelsenefterför civil beredskap22§
inom visssärskild del Sverige ellertill behovet inommed hänsyn enen av

sjukvården under skärpt ochochden civila hälso-Verksamhetsgren av
vårdplatser förflyttningutnyttjande ochberedskap beslutahögsta avom av

de civilai övrigt bestämmaförnödenheterpersonal, patienter och samt om
sjukvårdsresurserna.hälso- och
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civilområde civilbefäl-varjeinomtillkommerbefogenheterMotsvarande
havaren.

ochcivila hälso-denplanläggningenövervakaskallSocialstyrelsen23§ av
samrådefterkrigsorganisation ochhälsoskyddetscivilasjukvårdens detsamt

be-föreskriftersådanautfärdaberedskapcivilförmed Överstyrelsen som
och högstaunder skärptinriktningsamordnadfådenna skallhövs för att en

häl-civilamateriel för denanskaffasocialstyrelsenskallberedskap. Därvid
underhållförvaring ochförsjukvårdsberedskapenoch samt avsvaraso-

bestämts.intemateriel,denna annatom

medförsörjningenförförberedelsernasamordnaSocialstyrelsen skall24§
ochberedskapoch högstaunder skärptsjukvårdsmaterielläkemedel och

vid handlägg-beredskapcivilÖverstyrelsen förmeddärvid samverkaskall
område.sjukvårdenspå ochförsörjningsfrågor hälso-ningen av

Överstyrelsenöverbefälhavaren,samråd medefterskallSocialstyrelsen25 §
föreskrifterLandstingsförbundet utfärdaochberedskapför civil samar-om

sjukvård.ochhälso-totalförsvaretsrörandebete

beredskapsförberedelserför vissaersättningPlanläggning och3 kap.

Planläggning m.m.

Överstyrelsen funktionsan-övrigafår samråd mediberedskapcivilförl§
finnasskalluppgiftervilkaföreskriftermeddelamyndighetersvariga somom

försvaret.det civilafrågacivilområdesplaner icivilbefälhavarnasi om

be-högstaellerunder skärptförplaneraskallmyndigheterStatliga att2§
kunnaredskap

bered-denåtgärder förövrigavidtaochkrigsorganisationeninta egna
skapen,

verksamhet,bedriva avsedd2.
sådan finns.krigsuppehållsplats,tillflytta verksamheten enomen

intahandefterberedskapenhöjasåväl attskallPlaneringen3 § att somavse
beredskapshöjning.föregåendeberedskaphögsta utan

medochsinsemellanplaneringsinsamordnaskallmyndigheterStatliga
myndigheter.landstingskommunalaochkommunala

så-verksamhetenförbehövsde planerskallMyndigheten upprätta4§ som
personalplan,krigsorganisationsplan, mate-krigsuppgiftsförteckning,som

lokalplan.sambandsplanflyttningsplan,rielplan, samt

tilluppgifteröverföraskallplaneringenenligtmyndighetOm5§ en an-en
samråda planeringen.vidmyndigheternamyndighet, skallnan

underrättasskallmyndigheterandramyndighetenPersonalen inom6§ samt
planeringfortsattförbehövsutsträckninginnehåll i denplanernas somom

totalförsvarsmyndighe-berördamellanplaneringensamordningoch för av
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De centrala myndigheternaster. krigsuppgiftsförteckningar skall lämnas till
civilbefälhavarna och länsstyrelserna.

Uppgifter myndigheternas särskilda krigsuppehållsplatser får endastom
lämnas till den absolut behöver uppgiften i tjänsten.som

Planerna7§ skall fortlöpande hållas aktuella.

Ersättning för vissa beredskapsförberedelser

8§ Ansökan ersättning för kostnader i 3 kap. 25 § förstaom som avses
stycket lagen 1992:00 civilt försvar hos länsstyrelsen.görsom

Ersättningen bestäms och betalas Överstyrelsen för civil beredskap.ut av

9§ Ansökan ersättning för kostnader i 3 kap. 26§ förstaom som avses
stycket lagen 1992:00 civilt försvar hos länsstyrelsen.görsom

Ersättningen bestäms och betalas räddningsverk.ut statensav

l0§ Ansökan ersättning för kostnader i 3 kap. §26om andrasom avses
stycket lagen 1992:00 civilt försvar hosgörs länsstyrelsen.om

Ersättningen bestäms länsstyrelsen och betalas räddnings-av ut statensav
verk enligt länsstyrelsens beslut.

ll§ Ansökan ersättning för kostnader i 3 kap. §27om lagensom avses
1992:00 civilt försvar hos länsstyrelsen.görsom

Ersättningen bestäms och betalas Överstyrelsen för civil beredskap.ut av
Överstyrelsen för civil beredskap skall bestämma de grunder behövssom

för beräkningen ersättningen.av

12§ Vid beräkningen ersättning för åtgärder enligt 3 kap. 20 § 1 lagenav
1992:00 civilt försvar får kostnader medräknas sådantför arbeteom som
har utförts personal kommunen särskilt har anställt eller avdelatav försom
åtgärderna. Ersättningen får också omfatta kostnader för förvärv markav
eller intrång på mark ägs kommunen.som av

Närmare föreskrifter formerna för granska kostnaderna och förattom att
fastställa ersättningarnas fårstorlek meddelas räddningsverk efterstatensav
samråd med riksrevisionsverket.

13 § Ersättning §i 12 får betalas till den ersättningsberättigadeutsom avses
i den takt arbetet fortskrider. En fjärdedel ersättningen skall docksom av
innehållas till dess arbetena har färdigställtsatt och godkänts. Ersättning för
grundläggande utredningar får betalas i takt med nedlagda kostnader.ut

14§ Kommunen kan få förskott på ersättning i §12 densom avses om
på grund likviditetssvårigheter inte kan utföra arbete lämpligtav ärsom

med hänsyn till konjunktursituationen,
med hänsyn till särskilda omständigheter inte har kunnat planera för

finansieringen arbetet.av
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Civilplikt4 kap.

Uttagning m. m.

Räddningskåren hemskyddsorganisationenoch

räddningskåren och hemskyddsorga-Civilpliktiga, skall tjänstgöra il § som
råderdå det inte skärpt eller högsta beredskapnisationen, skall under tid tas

för och kanbehövs till de befattningar vilkatill det antal ochut var ensom
bäst lämpad.anses

civilpliktiga ochberedskap skall ytterligareUnder skärpt och högsta tas ut
räddningskåren och hemskyddsorgani-krigsplaceras, det behövs för attom

uppgifter.sationen skall kunna fullgöra sina

räddningskåren hemskyddsorganisationen skall iuttagning ochFör till2 §
frågaförsta ihand komma

icke krigstjänstskyldiga,
fått enligt uppskovskungörelsenkrigstjänstskyldiga har uppskov2. som

räddningskåren,1973:939 för tjänstgöring i
räddningskårenöverförts tillpersonal i försvarsmaktens somreserver

från försvarsmakten.

sådan personal sin utbildningOm det möjligt skall3§ är tas ut genomsom
särskilt lämpad för civilpliktstjänstgöring.och yrkeskunnighet är

fårstadigvarande vistas inom kommunenDen inte bosatt ellerär tassom
räddningskår endast deteller hemskyddsorganisationtill kommunensut om

finns särskilda skål.

får samråd arbetsmarknadsstyrelsenräddningsverk efter med4§ Statens
§§.och 3meddela föreskrifter behövs för verkställigheten 2de avsom

samråd och kommu-skall efter med länsarbetsnämnden5§ Länsstyrelsen
fråga uttagningdem bör komma i förförteckning överupprätta somnerna en

skallräddningskåren hemskyddsorganisationen. Länsstyrelsentill och även
upplysningar tillsamråda andra personkännedom kanmed genom gesom

personurval.ledning för lämpligast möjliga
någon harlänsarbetsnämnden sig uttagningOm har uppta-motsatt av som

får underställa personalprövningsnämn-gits förteckningen, länsstyrelseni
fråganden dennes uttagning.om

ingåskall iskall besluta uttagning personal6§ Länsstyrelsen somom av
räddningskåren hemskyddsorganisationen.och

§ 1992:00lagen civilt försvarOm civilpliktig med stöd 4 kap. 87 § omen av
uttagningsförrättning, skall instäl-skall kallas personligen inställa sig tillatt

avsevärdpå sådan den inte medförlelsen möjligt ske tid och plats attom
för honom.tidsförlust eller olägenhetstöreannan

till hem-har ansökt bliEn civilpliktig visar han att antagenatt omsom
fårkrigsfrivillig, inte synnerliga skäleller tillvärnsman tas ututan omannars

krigsfrivillig.hemvärnsman ellerdet kan han blir antagenantas att som
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får mån tillstyrkt8§ Uttagning ske endast i den länsarbetsnämnden uttag-
i 5 ellerning dem har tagits i den förteckning omsom upp som angesav

personalprövningsnämnden uttagning.har medgett
ofördröjligenskriftligt meddelande beslut uttagning skallEtt sän-omom

das till den tagits ut.som

räddningskårenuttagning och hemskyddsorganisationen9§ En till är utan
från med år då den civilpliktigesärskilt beslut upphävd och detatt anse som

fårår. det, det beslutasfyller sjuttioett Om den civilpliktige medger att uttag-
alltjämt bestå.ningen skall

Uttagningen får civilplikten upphör.upphävas innan

skall upphävas, skallOm länsarbetsnämnden begär uttagningenl0§ att
fråganbesluta hänskjuta till personalprövnings-länsstyrelsen detta ellerom

nämnden för beslut.
uttagningen skall sändas till den civilpliktigeBeslut upphävandeom av

och till den har gjort framställning detta.som om

Verkskydd

dåCivilpliktiga, inom verkskydden, skall under tidskall tjänstgöra11 § som
råderdet inte skärpt beredskap i den utsträckning deteller högsta tas ut som

behövs särskilt utbildad personal för verkskyddsuppgifterna.
frågafår i harFör uttagning till Verkskydd de civilpliktiga kommaett som

företag anläggning skallsin huvudsakliga sysselsättning vid det eller den som
ha verkskyddet.

fårOm det finns civilpliktig till verkskyd-särskilda skäl, även tas utannan
det.

skall Verkskydd skall lämna förslag till länssty-l2§ Den organisera ettsom
verkskyddet.relsen vilka civilpliktiga bör tilltas utom som

verkskydden. Statens rädd-Länsstyrelsen beslutar uttagning tilll3§ om
fårningsverk föreskriva uttagning till Verkskydd vid statlig myndighetatt

skall myndigheten.göras av
länsarbetsnämn-Den myndighet beslutar uttagning skall inhämtaomsom

uttagning. Om länsarbetsnämnden inte kandens yttrande förslagen tillöver
godta förslaget kan med myndigheten, skalloch den inte komma överens
frågan personalprövningsnämnden.uttagning hänskjutas tillom

tilläm-uttagningen civilpliktiga till verkskydden skall 7 och 8l4§ För av
pas.

Uttagning till Verkskydd särskilt beslut upphävd15 § är attett utan anse som
från år år.och med det då den civilpliktige fyller sjuttioett Om den civilplik-

får alltjämt bestå.tige medger det, det beslutas uttagningen skallatt
också ha sin huvud-Uttagningen upphävs den civilpliktige upphör attom

sakliga sysselsättning vid företaget eller anläggningen.
sinDen skall organisera Verkskydd skall, den lämnarnär uttagneettsom
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lämnauttagningengjortmyndighet harden samtunderrättaanställning, som
uttagning.tillförslag ny

sjukvårdspersonalHälso- och

4 kap.isjukvårdspersonalochsådan civilpliktig hälso-Tilll6§ avsessom
hänförasskall1992:00 civilt försvar§ 4 lagen1 om

sjukgym-barnmorskor,sjuksköterskor,apotekare,tandläkare,läkare,
glasögonoptiker,ochnaster

legitimerade psykolo-kuratorer,kandidater,farmaciearbetsterapeuter,
med till-anställdadesjukhusfysiker ärreceptarier,logopeder, samt somger,

tiotid högsthälsoskyddsnämnder undermiljö- ochsynsuppgifter hos en av
upphörande,år tjänstgöringensefter

bandagearbetare,bandagister,apotekstekniker,ambulanspersonal,
laboratoriebiträ-laboratorieassistenter,cytologassistenter,barnsköterskor,

röntgenbiträden, sjuk-ortoptister,medicinsk-tekniska assistenter,den,
tandsköter-tandhygienister,vård,psykiatriskvårdsbiträden, skötare inom
tid högstunderundersköterskorterapibiträden ochtandtekniker,skor, aven

upphörande.år tjänstgöringensfem efter

och för-arbetsmarknadsstyrelsensamråd medfår efterSocialstyrelsenl7§
nämnd yrkeskate-§ och 3i 16 2föreskriva visssjukvårdsstyrelse attsvarets

därvadtidunder kortarecivilplikten änomfattas angettsgori skall somav
civilplikten.omfattasskallantaletoch i övrigt begränsa avsompersoner

el-sjukvårdsstyrelse,samråd med försvaretsefterskallSocialstyrelsenl8§
civilpliktigadenbesluta huröverbefälhavaren,fall medförekommandeler i
krigsplace-uttagning ochfördelas förskallsjukvårdspersonalenochhälso-

skall disponeramyndighetrespektiveomfattningring i vilken persona-samt
len.

krigspla-ochbehövsutsträckningdenSocialstyrelsen skall i ta utl9§ som
ochden civila hälso-tjänstgöring inomfördisponerasden personal somcera

sjukvården hälsoskyddet.och

ellermyndighetnågon statligöverlåtafårSocialstyrelsen20§ annan
civilpliktig hälso-särskildaoch krigsplaceralandstinget att ta ut grupper av

efterfår endastske överens-i 19 Dettasjukvårdspersonaloch som avses
landstinget.respektivemyndighetenmed den statligakommelse

försjukvårdspersonal disponerasochcivilpliktiga hälso-Den21 § som
enligt de bestäm-krigsplacerasochförsvarsmakteninomtjänstgöring tas ut

försvarsmakten.förfastställtsmelser som
förordningeniföreskrifternaanstånd gällerfråga förmåner,I m. m.om

sjukvårdsperso-hälso- ochviss civilpliktig1992:00 förmåner tillom m. m.
försvarsmakten.vid tjänstgöring inomnal

Under-beslutet.skall underrättaskrigsplacerasochDen22§ tas ut omsom
skallkrigsplaceradeockså till den denbeslutet skall lämnasrättelse somom
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civila hälso- och sjukvården eller hälsoskyddet skall krigstjänstgöringsorder
färdigställas i den utsträckning behövs.som

En kopia krigstjänstgöringsordern frågaskall i civilpliktiga inomav om
den civila hälso- och sjukvården tillställas det landsting den krigsplace-som
rade skall tjänstgöra hos.

frågal civilpliktiga inom hälsoskyddet skall kopian tillställas länssty-om
irelsen det län där den krigsplacerade skall tjänstgöra.

24§ Personal disponeras för tjänstgöring inom den civila hälso- ochsom
sjukvården skall kallas in till tjänstgöring socialstyrelsen eller pådenav av
vilken uttagningen §enligt 20 överlåtits.har

Personal disponeras för tjänstgöring inom hälsoskyddet skall kallassom
till tjänstgöring socialstyrelsen eller, efter beslut styrelsen, länssty-av av av
relsen i det län där den krigsplacerade skall tjänstgöra.

Kan inte inkallelse påske det i förstasätt och andra styckenaangettssom
får den, enligt § fått23 kopior krigstjänstgöringsorder för visssom av perso-
nal, inkalla denna personal till tjänstgöring.

Särskilda hälso- sjukvårdsenheteroch

Med25§ stöd §4 kap. § 1992:001 4 och 3 lagen civilt försvar skallav om
länsstyrelsen besluta uttagning dem ingåskall i de särskilda enhe-om av som

med huvudsaklig uppgift komplettera den landstingskommunalater häl-att
sjukvårdensoch ordinarie till det antal regeringen för varjeso- resurser som

budgetår bestämmer.

26§ Socialstyrelsen skall krigsplacera den personalen.uttagna
Socialstyrelsen får överlåta på någon statlig myndighet eller lands-annan

tinget krigsplacera fårpersonalen. Detta ske endast efteratt överenskom-
melse denmed statliga myndigheten respektive landstinget.

27 Den§ krigsplaceras enligt §26 skall underrättas beslutet. Omsom om en
statlig myndighet beslutat krigsplacering, skall underrättelse beslutetom om
också lämnas till det landsting där den krigsplacerade skall tjänstgöra.

l samband med krigsplacering personalen skall krigstjänstgöringsorderav
i ordning i dengöras utsträckning behövs. Om statlig myndighet harsom en

beslutat krigsplaceringen, skall kopia tjänstgöringsordern lämnasom en av
till det berörda landstinget.

28§ Inkallelse till tjänstgöring skall utfärdas socialstyrelsen eller denav av
på vilken registreringen §enligt 26 har överlåtits.

Veterinärpersonal

29§ Om civilpliktig Veterinärpersonal finns föreskrifter i krigsveterinärför-
ordningen 1981:648.
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Registrering

personal. Registret skallskall föra registerLänsstyrelsen över30 § uttagen
räddningskåren, hem-tjänstgöring iinnehålla uppgifter de uttagnasom

de uppgifter i övrigt harverkskyddenskyddsorganisationen och samt som
tjänstgöringsskyldigheten.samband med

skall det finns antecknat iflyttar län,Om den till ett annatuttagne som
länsstyrelsen i det län till vilket hanmeddelas tillregistret den uttagneom

flyttar.
beredskapsregistret finnspersonal tillOm skyldighet anmälaatt uttagen

1941:720 beredskapsregisterföreskrifter i kungörelsen om m.m.

utsträckning det behövs registrera denskall i denSocialstyrelsen31§ som
ingåsjukvårdspersonalen och den personal skallhälso- ochcivilpliktiga som

sjukvårdsenheterna.de särskildai
uppgifter för registrering socialstyrel-civilpliktige skall lämna deDen som

föreskriver.sen

Tjänstgöring

1992:00§§ civilt5 och 20 lagenOm inte följer 4 kap.32 § annat omav
beredskap tjänstgöraunder skärpt och högstaförsvar, skall varje civilpliktig

räddningschefen,räddningskår på anmaning kommunen,i kommunens av
räddningskåren.hosbefäleller, efter dennes bemyndigande, annat

befolkningsskyddet och räddnings-fullgörande uppgifter inomUnder av
får räddnings-anfall varje befäl iomedelbar anslutning till fientligatjänsten i
civilpliktig. civilplik-den Denkåren kräva civilpliktstjänstgöring ärsomav

sådan med hänsyn tillfår åläggas tjänstgöringtige dock inte än somannan
åliggandenoch andrahälsotillstånd, sysselsättninghans kroppskrafter, samt

kan krävas honom.övriga omständigheter av

och övning civilpliktiga5 Utbildningkap. av

Inledande bestämmelser

civilpliktiga utbildning ochförordning förVad föreskrivs i dennal § omsom
§på frivilligt tagits enligt 4 kap. 7också tillämpas denskallövning utsom

1992:00 civilt försvar.lagen om

på räddningsverkårligen förslagRegeringen fastställer2§ statensav
mån tillgång på fåri medeltjänstgöringsdagardet högsta antal avsom
räddningskårernaanspråk övning inom och hem-för utbildning ochitas

skyddsorganisationerna,
fårmån tillgång medel utbildasidet antal civilpliktigahögsta avsom

hemskyddsorganisationerna,räddningskårerna ochinomoch övas
utbildning övning med hänsyn tillcivilpliktiga till ochfördelning deav

behovet.

landstingetfår överlåta på statlig myndighet ellerSocialstyrelsen3 § annan
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utbilda fåroch personalen. Detta ske endast efter överenskommelseövaatt
med den statliga myndigheten respektive landstinget.

Utbildning

räddningskåren4§ För utbildning till befattningar i och hemskyddsorgani-
sådanasationen skall civilpliktiga avsedda för befäl. Statensärtas ut som

räddningsverk beslutar vilka utbildningslinjer utbildningen skallom som
Räddningsverket får också besluta civilpliktiga avseddaäven ärattavse. som

för manskapsbefattningar får till utbildning.tas ut

5§ Utbildningstiderna för befattningar i räddningskåren och hemskyddsor-
ganisationen skall högst tjugofem dagar eller, i fråga befälsbefatt-vara om
ningar eller andra befattningar kräver särskilda insikter färdighe-ellersom

femtiohögst dagar.ter,

Utbildningstiderna för befattningar6 § i verkskydden skall högst tio da-vara
frågaeller, i befälsbefattningar eller andra befattningar krävergar om som

särskilda insikter och färdigheter, högst fyrtio dagar.

Utbildningstiderna7§ för befattningar inom hälso- och sjukvården isamt
sjukvårdsenhetersärskilda civila skall högst tjugo dagar eller, frågaivara

befattningar särskildakräver insikter eller färdigheter, högst femtioom som
dagan

Övning

8§ räddningskårenInom och hemskyddsorganisationen skall den civilplik-
tige fullgöra övning i den enhet eller i den befattning där han krigsplaceradär
eller avsedd krigsplaceras.är att

Övning9 § genomförs i form enhetsövning, särskild övning och mobilise-av
ringsövning.

fårl0§ Enhetsövningar omfatta högst fem dagar.
Särskild tvåövning fullgörs befäl under dagar.av
Mobiliseringsövning fullgörs befäl och manskap under dag.av en

§ Inom verkskyddet skall Civilpliktig fullgörall övning i form enhetsöv-av
ning, befälsövning och orientering.

Enhetsövning och orientering genomförs all personal, enhetsövningav
under dag och orientering under halv dag. Befäl fullgör befälsövningen en
under dag.en

sjukvårdspersonalCivilpliktig hälso- och12 § Civilpliktig personal i sär-samt
sjukvårdsenheterskilda civila skall fullgöra övningar i högst tio dagar under

kalenderår.varje följd fyraav
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Övriga bestämmelser

Dag för inryckningl3§ eller utryckning i samband med utbildning och öv-
ning skall räknas tjänstgöringsdag, tjänstgöringen påbörjas ellersom om av-
slutas under denna dag.

Tid anspråkin- och utryckningsdag i för frånutöver till ochtassom resa
utbildnings- och övningsplats skall inte räknas in i utbildnings- och övningsti-
den jämställs med in- och utryckningsdag det gäller förmå-tillnär rättmen
ner.

En civilpliktigl4§ skyldig fullgöra civilpliktsutbildning inomär attsom
räddningskåren får befrias frånhelt eller delvis skyldighet delta i dennaatt

han tidigare sådan utbildning eller förvärvatharsättannatom genom
kunskaper och färdigheter kan i huvudsak likvärdiga medantassom vara
dem till vilka den avsedda civilpliktsutbildningen syftar.

Befrielse meddelas räddningsverk eller, enligt dess bestäm-statensav
mande, länsstyrelsen.av

Anstånd och ledighet

Anstånd frånl5§ med eller ledighet tjänstgöring i §4 kap. 9som avses
tredje 1992:00 fårstycket lagen civilt försvar beviljas civilpliktiga efterom

grunder fråga anstånd frångäller i med eller ledighet värn-samma som om
pliktstjänstgöring.

Frågor anstånd ledighetoch skall räddningsverk el-prövas statensom av
frågaler, i hälso- och sjukvårdspersonalen personal för särskildasamtom

sjukvårdsenheter, socialstyrelsen eller, enligt bestämmande dessaav myn-
digheter, länsstyrelsen.av

fårSocialstyrelsen träffa överenskommelse med landstinget påattom
överlåta fråganlandstinget ledighet förprövning hälso- och sjukvårds-om av

sjukvårdsenheter.personal personal för särskilda civilasamt

Civilpliktiga anståndl6§ visar särskilda skäl för sådanmed tjänstgö-som
ring i 9 § första 1992:004 kap. och andra styckena lagen civiltsom avses om
försvar få ledighetkan under den tid nödvändig med hänsyn till skäletärsom
för ledigheten.

Sådan frågaledighet skall i tjänstgöring i räddningskårenprövas om av
räddningschefen och i hemskyddsorganisationen den kommunen ut-av som
ser.

frågaI hälso- och sjukvårdspersonal personal för särskilda civilasamtom
sjukvårdsenheter frågorskall ledighet den den civilplik-prövasom av som
tige tjänstgör hos.

dministrationA

samråd17§ Länsstyrelsen skall, efter med kommunerna och i den omfatt-
ning räddningsverk bestämmer,statenssom

till lokaler anskaffas räddningskå-för civilpliktsutbildningen förattse
och hemskyddsorganisationen i de kommuner finns i länet,ren som
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utbildas,dem skalloch kallata ut som
utbildningsverksamheten i länet,administrera

fråga utbildningen länssty-iverket de framställningarhos göra somom
relsen nödvändiga.anser

Förmåner åt civilpliktiga6 kap.

Inledande bestämmelser

uttagningtjänstgöring, ochFörmåner kapitel lämnas underenligt dettal §
intefrån tjänstgörings- eller uttagningsplatsen,färd till och annat anges.om

och befattningspenningDagpenning m.m.

så-dagfår med beloppCivilpliktiga dagpenning2§ motsvararett somper
vid sjukdomberättigad tillden civilpliktigedan hel sjukpenning är en-som

försäkring.1962:381 allmän§ligt 3 kap. 4 första stycket lagen om
har sjukpen-sjukpenning ellerinte berättigad tillOm den civilpliktige är

förvärvsarbete, skallbeaktande inkomstningen beräknats annatutan av av
skulle hasjukpenningenbestämmas till det beloppdagpenningen ut-som
till den civil-hade beräknats med hänsyndengjort enligt nämnda lagrum om

förvärvsarbete.pliktiges anställning och inkomstinkomst annatavav
femtiofem kronor.till lägstDagpenningen skall alltid bestämmas

1992:00 civilt försvar§enligt 6 kap. 11 lagenEn arbetsgivare3 § omsom
verkskyddet till anställda,tjänstgöring iersättning förskyldig betalaär att

med högre beloppsärskild ersättningfår för dagpenning betala äni stället
lön eller ersättningSådan likställa medersättningdagpenning. är att annan

arbetsgivaren betalar.som

verkskyddspersonalövning övning medCivilpliktiga får under än4 § annan
uppehåller befatt-tjänstgöringsdag hanbefattningspenning för varje hel som

räddnings-eller, enligtnågon befälskategoriernaning tillhör statenssom av
tillhör befälskate-befattninglikställd medverks bestämmande, är som en

gori.
förtjänstgöring befattning högreför varje dags iBefattningspenningen är

åttafall kronor.befäl kronor och för övrigatolv

för verksamhetsju timmar användsunder vilken mindre5§ Dag än som an-
befattningspenning. Dagpen-§ dagpenning eller34 berättigar inte tilliges

föräl-sjukpenning ellerdå den civilpliktige uppbärning betalas inte för dag
1962:381 försäkring.allmändrapenning enligt lagen om

Resor

1976:1008värnpliktsförmånsförordningenBestämmelserna i6§ om resor
avvikelser ochCivilpliktiga med följandeför värnpliktiga skall tillämpas

tillägg.
värnpliktsförmånsförordningen skall civil-§tillämpningen 19Vid av



85Författningstext1989:42SOU

§i 19värnpliktstjänstgöringsådanpliktstjänstgöring motsvara som anges
förordning.nämndaandra meningenstycketförsta

färdme-utnyttja ochflygcivilpliktig vid friförOm annaträtten att resa
räddningsverk el-kommunikationsmedel föreskriverallmäntdel statensän

socialstyrel-veterinärpersonal,sjukvårdspersonalfråga hälso-ler, i samtom
civilförvaltning.Samråd ske med försvaretsskallsen.

sjukvårdochFörplägnad, inkvartering

vilkeninkvartering för dag underfrifår fri förplägnad ochCivilpliktiga7 §
mån fri för-i I denverksamhet 1används försju timmarminst som anges

tillhandahållas den civilpliktige, läm-inkvartering inte kanplägnad frieller
eller, iräddningsverkföreskrifterenligtstället ersättningi statenssomnas

socialstyrel-veterinärpersonal,sjukvårdspersonalfråga hälso- och samtom
civilförvaltning.samråd försvaretsmedmeddelar eftersen

tiden för utryckningcivilpliktig vidfår sjukvård. EnCivilpliktiga fri8§ som
sjuk-sjukvårdsinrättning, har till fripå rättfrån tjänstgöringen intagenär en

från tiden för utryckningen.dagarvård under högst 90

värnpliktsförmånsförord-förmåner enligtsjukvård hänförsTill fri9§ som
vadmån dessa överstigersjukvård, i den1976:1008 till friräknasningen

1962:381sjukvårdsersättning enligt lagentillcivilpliktige harden rätt som
försäkring.allmänom

till tjänstgöring harinryckningmed anledningcivilpliktigEn10§ avsom
förfår ersättning för kostnadernasjukdom,styrkaläkarintyg förskaffat att

inte har enligt lagenkostnadernaden delläkarintyget eller för ersattssomav
kanendast sjukdomengällerförsäkring. Detta1962:381 allmän an-omom

från tjänstgöringen.utebliskäl förgiltigtutgöra attses

hjälpSärskild ekonomisk

få ekonomisk hjälpsärskildtjänstgöring kancivilpliktig fullgör§ En11 som
får ekonomiska standar-tjänstgöringen denbidrag, hani form om genomav

upprätthålla skälig levnads-inte kansådan grad hanförsämrad iden att en
familjen.nivå för sig och

Begravningshjälp m. m.

1976:1008 be-värnpliktsförmånsförordningenFöreskrifterna i12§ om
Värnpliktigtransportkostnad för avlidenersättning förgravningshjälp och

avlidit.då civilpliktig hartillämpas i fallskall en

Utbetalning m.m.

försäkringskassaallmännadenoch betalasDagpenning bestäms13§ ut av
sådanihan inte inskriveni eller,inskriven ärden civilpliktige är omsom

verksamhetsområde bosatt. Enhanförsäkringskassa inom ärdenkassa, vars
be-försäkringskassauppdrafår docksådan försäkringskassa atten annan

dagpenningen.betalaochstämma ut
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Dagpenning till civilpliktiga för tjänstgöring inom verkskyddet betalas
dock den arbetsgivare enligt §6 kap. ll lagen 1992:00 civiltut av som om
försvar skall lämna ersättning för tjänstgöringen. förmånerAndra betalas ut

räddningsverk frågaeller, i hälso- sjukvårdspersonalochstatens samtav om
veterinärpersonal, socialstyrelsen.

Underlag för den försäkringskassansallmännna utbetalning dagpen-av
ning lämnas räddningsverk, socialstyrelsen eller länsstyrelsen.statensav

Ärenden14 § särskild ekonomisk hjälp enligt §11 efter ansökanprövasom
dit försvarets civilförvaltning.av

Övriga bestämmelser

Vad15 § i lagen 1962:381 allmän försäkring föreskrivs riksför-som om om
säkringsverkets tillsyn de allmänna försäkringskassornaöver tillämpas
kassornas befattning med dagpenning.

l6§ Regeringen överlåter åt
riksförsäkringsverket samrådefter med försvarets civilförvaltning,att

räddningsverk och socialstyrelsen meddela ytterligare föreskrifterstatens
bestämmande och utbetalning dagpenning,om av

räddningsverk frågoreller, i sjukvårdspersonalhälso- ochstatens om
veterinärpcrsonal, socialstyrelsen efter samråd med försvarets civil-samt att

förvaltning meddela ytterligare föreskrifter i de behandlas i dettaämnen som
kapitel i månden något inte har föreskrivits.annat

7 kap. Verkskydd

Ledningen verkskyddens verksamhetav

Verksamhetenl§ inom Verkskydd leds verkskyddschef.ett av en
Verkskyddschefen skall till verkskyddet kan fullgöra sina uppgifter.attse

Uttagning

2 § Bestämmelser uttagning verkskyddspersonalen finns i 4 kap. 11-om av
§§.15

Utbildning

3§ Statens räddningsverk skall genomföra utbildning verkskyddsperso-av
nalen. Räddningsverket får överlåta kommunen genomföra utbildningatt
i räddningsverkets ställe.

4§ Länsstyrelsen skall genomföra övningar med verkskyddspersonalen.
fårLänsstyrelsen bestämma kommunen skall genomföra övning i länssty-att

relsens ställe.
Statens räddningsverk får meddela föreskrifter olika övningstyper ochom

deras längd.
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civilpliktigaövningutbildning ochbestämmelserGemensamma5 § avom
finns i 5 kap.

verkskyddetförKostnaderna

Ägaren organiseras,verkskyddanläggning därföretag eller6§ ett enav
enligtverkskyddspersonalenutbildningersättning för taxaskall betala enav

samråd med riksrevisionsver-räddningsverk efterfastställs statensavsom
ket.

utbildningsmyndig-kostnaderna förtäckerså denberäknasskallTaxan att
verkskyddsledareutbildningVidutbildningen.medverkan iheternas av

logi.för kost ochkostnaderomfattaendastdockskall taxan

Bemyndigande

får meddelas1992:00 civilt försvar§enligt 6 kap. 6 lagenBeslut7 § avom
länsstyrelsen.

verkskyd-föreskrifterytterligarefår meddelaräddningsverkStatens8 § om
verksamhetmobilisering ochberedskap,utrustning,organisation,dens un-

beredskap.och högstader skärpt

skyddadeSkyddsrum och8 utrymmenkap.

bestämmelserInledande

för byg-behövsplaneringsunderlaglämna detLänsstyrelsen skalll§ som
i kommunerna.skyddadeochskyddsrumgandet utrymmenav

Skyddsrum

skyddsrumförutsättningar förAllmänna

intill bostäder,så möjligtbelägnaskall näraSkyddsrummen2§ ar-somvara
uppehålla sig.brukarmänniskorställen däroch andrabetsplatser

be-utgångspunkt imedskall beräknasi skyddsrummenplatserAntalet3§
skall byggas.områden där skyddsrumdefolkningsutvecklingen inom
grund sinaför demberäknasdock inteskallSkyddsrumsplatser avsom

områden underdessaarbetar inomellerinte bortotalförsvaretuppgifter i
beredskap.och högstaskärpt

beräknastorlek skallskyddsrummens net-bestämmandeVid4§ enmanav
beredas plats iskallvarjeförkvadratmeter0,75togolvyta person somav

skyddsrummet.

ochsprängverkanbyggnadsras,brand,skyddskallskyddsrumEtt5§ motge
reservutgångar.ochluftreninganordningar förmedförsettsplitter samt vara

luftstötvågmotstår långvarigså detutformasskyddsrum skall6§ Ett att en
strålningsnivån iMPa såochmegapascal0,05övertryckmed attett om
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skyddsrummet från radioaktivt nedfall blir högst fyrtiondel strålnings-en av
nivån i det fria.

Statens7§ räddningsverk får frågai skyddsrum i kap. §7 28om som avses
1992:000lagen civilt försvar eller inte byggs inom högriskområdenom som

föreskriva undantag från bestämmelserna i §§.5 och 6
Närmare föreskrifter skyddsrummens utformning och utrustning fårom

meddelas räddningsverk. Räddningsverket får också istatens särskildaav
fall besluta skyddsrummens utformning och utrustning.om

Anmälningsskyldighet för byggnadsåtgärder

8§ Kommunen får föreskriva undantag från anmälningsskyldighet enligt 7
kap. §8 lagen 1992:000 civilt försvar frågai uppförandet byggna-om om av
der eller andra anläggningar

på grund storlek, utförande eller liknande anledning uppenbarli-som av
inte lämpligaär bygga skyddsrumattgen

ligger inom sådan del kommunen därsom en av
a behovet skyddsrumsplatser tillgodosett,är ellerav
b kostnaden bygga skyddsrum högre och riskenär för skadegörelse iatt

krig mindreär inomän andra delar kommunen.av

9§ Anmälan enligt §7 kap. 8 lagen 1992:000 civilt försvar skallom vara
skriftlig. Den skall innehålla de uppgifter kommunen behöver för attsom
kunna bedöma behovet och lämpligheten bygga skyddsrum i anlägg-attav
ningen eller byggnaden.

Kommunen skall för anmälan tillhandahålla blanketter enligt formulär
fastställs räddningsverk.statenssom av

l0§ Besked enligt § 1992:0007 kap. 8 lagen civilt försvar skall utöverom
de uppgifter där innehålla preliminär uppgift den beräknadesom anges om
ersättningen till den åläggs bygga skyddsrummet.attsom

l1§ Ansökan godkännande i 7 kap. 28 § 1992:000lagenom som avses om
civilt försvar hos kommunen.görs Kommunen skyldig lämnaär den sö-att
kande uppgift han fåkan bidrag statsmedel för skyddsrummet och,om av

så fallet,är hur detta kan bli.stortom

12§ När skyddsrum färdigbyggt och förär ersättningenett skall kunnaatt
bestämmas skall skyddsrummet besiktas.

Besiktningen skyddsrum har byggts enligt 7 kap. §12 eller 28ettav som
lagen 1992:000 civilt försvar skall utföras kommunen. Besiktningenom av

skyddsrum enligt §§7 kap. 14 och 15 lagen civilt försvar skallav görasom av
länsstyrelsen.

Om anordningen särskilt komplicerad ellerär kostnadskrävande, skall be-
siktningen göras räddningsverk.statensav

Över besiktningen skall den myndighet har utfört besiktningen ut-som
färda bevis. Beviset skall lämnas till byggnadenett ägaren eller anlägg-av
ningen. Ifall i andra stycket skall beviset också lämnas till kommu-som avses
nen.
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§åtgärder enligt kap. 16utfärda bevis 7Kommunen skalll3§ över attett
godkänts kommunen. Beviset skall1992:000 civilt försvar harlagen avom

anläggningen eller byggnaden.tilllämnas ägaren av

skyddsrumSkyldighet bereda plats iatt

får meddela de föreskrifter behövs skyl-räddningsverkStatens14 § som om
§skyddsrum kap. 19civilbefolkningen i enligt 7digheten bereda platsatt

1992:000 civilt försvar.lagen om

Skyltning

får meddela föreskrifter skyltning enligt 7räddningsverkStatensl5§ om
§ 1992:0O civilt försvar.20kap. lagen om

Ersättning

§ 1992:000 civilt för-ersättning enligt 7 kap. 21 lagenAnsökanl6§ omom
§bevis enligt 12 fogas.länsstyrelsen. Till ansökningen skallhosgörssvar

räddningsverk enligt länsstyrelsens be-Ersättningen betalas ut statensav
slut.

med grundbelopp enligt följande tabell.Ersättningen betalasl7§ ett
varje varjeSkyddsrumstyp För För

skyddsrums-skyddsrum
plats

i byggnad medSkyddsrum
kr. kr.bärande betongväggar 000 70028av

iSkyddsrum annan
kr. kr.byggnad 10032 000 1

påhelhet eller i väsentliga delar har byggtsskyddsrum i sinl8§ För ett som
med be-följande tabell betalas tillägg till grundbeloppetdet isätt som anges

lopp enligt tabellen.
varje varjebygga Föratt FörSätt

skyddsrum skyddsrums-
plats

i sådan lokalSkyddsrum som
i fredstid avseddär att an-

för stadigvarandevändas
utförsvistelse och därför

fler öppningar förmed
fönster, dörrar och ventila-
tionssystem dem behövsän som

skyddsrumsfunktionenför
enligt räddningsverksstatens

bestämmelsertekniska för
öppningar förskyddsrum.

vilka ersättning lämnas
särskilt enligt nästa

kr.skall inte medräknas.punkt 130
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i sådanSkyddsrum lokal som
på fredsanvändningengrund av

minst öppningförsedd medär en
kvadratmeter ellerär 4som

krstörre, 17 000

Skyddsrumi anläggningen
eller byggnadmedfleren

våningarfyra ovanförän
ellerskyddsrummet somav

skäl har dimensioneratsannat
för motsvarande raslasten
enligt räddnings-statens

tekniskaverks bestämmelser
för krskyddsrum. 80

Skyddsrummed golvkonstruk-en
påtion inte vilar direktsom

påberg, språngbotten,
fyllning ellersprängstenav
på fast lagradgrus, grov-
och mellansand eller fyll-
ning friktionsjord medav

grundläggningsdjupstörre än
marknivåunder denmeter1

skyddsrummet, dvs.omgersom
byggnad hänförs tillsom
huvudfall enligt statens2 4- tekniskaräddningsverks be-
stämmelser för kr.skyddsrum. 60

§§och skall multi-Summan de belopp har beräknats enligt 17 1819 § av som
§ortskoefficient fastställs enligt 7 förordningenpliceras med den som
bostadslån.1978:384 läneunderlag och pantvärde förberäkningom av

§ erhållna skall multipliceras med tidskoeffi-20§ Det enligt 19 beloppet en
de grunderräddningsverk fastställer med tillämpningcient statens avsom

§ 1978:384 låneunderlagförordningen beräkning ochi 8 om avsom anges
bostadslån.pantvärde för

ortskoefficient och den tids-Vid tillämpningen och 20 skall den21 § 19av
besiktas enligt 12koefficient användas gäller skyddsrummetnärsom

sådanafår meddela föreskrifter i 722§ Statens räddningsverk som avses
fåri sådana fall§ 1992:00 civilt försvar. Räddningsverketkap. 23 lagen om

fortskri-också skall betalas i den takt arbetetbesluta ersättningenatt ut som
der.

1992:000§ civilt för-Ansökan ersättning enlig 7 kap. 24 lagen23§ om om
§bevis enligt 12 fogas.hos länsstyrelsen. Till ansökan skallgörssvar

räddningsverk enligt länsstyrelsens be-Ersättningen betalas ut statensav
slut.

§ 1992:000lagen civilt försvar24 Ansökan bidrag enligt 7 kap. 28§ omom
§skall bevis enligt 12 fogas.hos länsstyrelsen. Till ansökangörs
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enligt länsstyrelsens beslut.räddningsverkBidraget betalas ut statensav
skyddsrums-600 kronormed grundbelopp 1Bidraget betalas ettut perom

plats.
ikostnadsläget enligt de grunderskall tillBeloppet som angesanpassas

§§.19-21

§ 1992:000i kap. 27 lagenersättning 7Ansökan25§ omsom avsesom
§enligt 12Till ansökningen skall bevishos länsstyrelsen.civilt försvar görs

sådant har utfärdats.fogas, när
räddningsverk.bestäms och betalasErsättningen ut statensav

§ 1992:000ersättningen enligt 7 kap. 27 lagenVid beräkning26§ omav
får för arbete har utförts personalmedräknas kostnadercivilt försvar som av

avdelat för arbetet. Ersättningensärskilt har anställt ellerkommunensom
intrångmark eller markfår också omfatta kostnader för förvärv somav

kommunen.ägs av

ersättningsberättigade§ får betalas till denErsättning i 2527 § utsom avses
dock inne-tiondel ersättningen skallden arbetet fortskrider. Eni takt avsom

Ersättning förfärdigställts och godkänts.hållas till dess arbetena haratt
får nedlagda kostnader.betalas i takt medgrundläggande utredningar ut

§få på i 25 denförskott ersättning28§ Kommunen kan omsom avses
lämpligtlikviditetssvårigheter inte kan utföra arbetepå grund ärsomav

till konjunktursituationen,med hänsyn
föromständigheter inte har kunnat planeramed till särskildahänsyn

finansiering arbetet.av

Skyddade utrymmen

skyddadefår meddela föreskrifterräddningsverk29§ Statens närmare om
utrustning.utformning ochutrymmens

§ 1992:000 civilt för-kap. 33 lagenersättning enligt 730 Ansökan§ omom
räddningsverklänsstyrelsen. Ersättningen betalashosgörs ut statensavsvar

beslut.enligt länsstyrelsens
samråd meddelafår efter med riksrevisionsverketräddningsverkStatens

ersättningarna skall fastställas.föreskrifter hurom

§ 1992:000 civilt för-enligt kap. 34 lagenAnsökan ersättning 731 § omom
Ersättningarna bestäms och betalashos länsstyrelsen.görs statensut avsvar

räddningsverk.

fråga skyddade§ tillämpas iföreskrivs i 14 skall32§ Det även ut-omsom
rymmen.



92 Författningstext SOU 1989:42

9 kap. Särskilda skyldigheter för och andra innehavareägare av
egendom m. m.

Varning och mörklâggning

fårl § Länsstyrelsen besluta åtgärder för varning och mörkläggningom en-
ligt kap. § 1992:008 1 lagen civilt försvar.om

Andra åtgärder

2§ Länsstyrelsen eller får åtgärderkommunen besluta §enligt 8 kap. 3om
lagen 1992:00 civilt försvar.om

3 Före åtgärd§ beslut §i 2 skall innehavarenochägarenett om en som avses
få tillfälle sig, omständigheterna medger det och åtgärden inteatt yttra om
medför ringa skada eller olägenhet.

Sedan beslutet har meddelats, skall den såhar beslutat, kan ske,som om
utfärda skriftligt tålaföreläggande åtgärden.eller vidtaatt

Om beslutet innefattar föreskrift skall iakttas allmänt inom läneten som
eller kommunen, skall beslutet kungöras i länets författningssamling samt
anslås offentligt införasoch i ortstidning. fallI skall föreläggandetannaten
översändas med rekommenderat brev tillkännages påeller lämpligtannat
sätt.

Om §4§ beslut enligt 3 ersättningsanspråk,kan leda till skall, detett om
behövs, besiktning ske för reda på den kostnad eller skada kanatt ta som
uppstå åtgärden.genom

5§ Besiktning §i 4 skall ske på anmodan den länsstyrelse ellersom avses av
kommun beslutat åtgärden.som om

Länsstyrelsen skall besiktningsman till det antal behövs be-utse samtsom
hur arbetetstämma mellan dem skall fördelas.

Underrättelse tid och plats för besiktningen skall besiktnings-om genom
försorg såvälmeddelas den myndighet, påmännens anmodan besikt-vars

ningen sker, den enskilde sakägaren. Protokoll besiktningen skallöversom
tvåi exemplar, vilka myndighetenupprättas och sakägaren sitt.tarav var

10 kap. Utrymning, varning föroch vissa skyldigheterm. m.
kommuner, landsting fl.och näringsidkare m.

Utrymning

Statens får1 § räddningsverk efter samråd med överbefälhavaren och över-
styrelsen för civil beredskap meddela föreskrifter för utrymningsplanlägg-
ningen med beaktande de föreskrifter regeringen i särskild ordningav som
meddelar utrymning.om

Civilbefälhavaren fastställer samrådi med militärbefälhavaren de orter
och områden skall planläggas för utrymning. Om myndigheterna harsom
olika uppfattning frågan,i skall denna hänskjutas till Överstyrelsen för civil
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Överstyrelsen samråda överbefälhava-fråga meddennaskall iberedskap.

ren.

Varning

beläggning eller gasbelägg-radioaktivrisk för luftanfall,det finns2§ Om
flyglarmskall signalenning, ges.

för befolk-åtgärder vidtagits faransådan harochDå risken upphört att
faranskall signalenkan överningen över ges.varaanses

flyglarrrtstillstånd.benämnsoch faranflyglarmTiden mellan över

påolyckshändelse grund utsläppfara föröverhängandeOm det3§ är avav
information till be-snabbliknande och det behövskemikalier ellergiftiga

skall följasmeddelande Denna signalviktigtskall signalenfolkningen, ges.
rundradion eller sätt.nödvändig information över annatav

be-får ytterligare föreskriftermeddela deräddningsverkStatens4§ som
§§.3verkställigheten 2 ochförhövs av

Mörklâggning

behövs för mörk-får föreskrifterräddningsverk meddela de5 § Statens som
vid mörkläggning.iakttassärskilda trafikregler skallläggning desamt som
berörda myndighe-samråd ske medfråga särskilda trafikregler skallI om

och kommuner.ter

Bestämmelser under flyganfall

fårlänsstyrelsenbemyndigande,räddningsverk, och efter dess6§ Statens
förhållaskall sigcivilbefolkningenföreskrifter hurutfärda närmare un-om

der flyganfall.

kristidsförvaltningLokal

§2kristidsförvaltning enligt 10 kap.fråga lokalskall iKommunen7§ om
1992:00 civilt försvarlagen om

förkan behövassådant biträde åt statliga myndigheterlämna attsom
förnödenheter,och andra viktigaförsörjning med livsmedelortenstrygga

förråd och förnödenheterföreskriven inventeringövervaka av varorav
hjälp vid inventeringen,allmänheten behövliglämnasamt

till det allmänna,skall avlämnastill förnödenheter noggrantatt somse
tillgodo,allmännaomfattning kommer detvårdas och föreskriveni

undanförsel,verkställighetochmedverka vid planläggning4. av
utfärdade inköpstill-myndigheterransoneringskort och andradela ut av

få övervaka före-berättigade dem,stånd till de är attatt samtpersoner som
efterlevs,konsumtionsreglerande syfteskrifter i noggrant

kristiden stäl-upplysning de kravutsträckning spridai behövlig om som
svårigheter.rådandelindramedel undvika ellerler och attom
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Skyldighet hjälpa andra kommuner och landstingatt

8§ §Kommuner eller landsting, enligt 10 1992:00kap. 3 lagensom om
civilt försvar har fått hjälp med personal, skall för personalens avlöningsvara
och andra anställningsförmåner.

Näringsidkares och andras medverkan totalförsvareti

Överstyrelsen får9§ för civil beredskap sådanameddela beslut isom avses
§13 kap. första 1992:001 stycket lagen civilt försvar.om

Säkerhetsskyddll kap. i kommuner och landsting

Föreskrifterl § personalkontroll finns i 199x:xxpersonalkontrollagenom
och personalkontrollförordningen 199x:xx.

samråd2§ Länsstyrelserna skall efter med landstingen och kommunerna
besluta vilka §tjänster i 12 kap. 1992:002 lagen civiltom som avses om
försvar.

§§3§ Föreskrifterna i 2 6 i förordningen 1981:421 säkerhetsskyddetom-
vid påstatliga myndigheter skall tillämpas kommuner, landsting och kyrkliga
kommuner.

Om överbefälhavarens och rikspolisstyrelsens skyldighet rådlämnaatt om
säkerhetsskyddet till kommuner och landsting finns bestämmelser §i 10
nämnda förordning.

Överstyrelsen får4 § för civil beredskap efter samråd med överbefälhavaren
och rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter för §verkställigheten 3 ochav

rådallmänna säkerhetsskyddet för kommuner, landsting och kyrkligaom
kommuner.

Överklagande12 kap. beslutav

§ §l§ Länsstyrelsens beslut enligt 3 kap. 20 och 6 kap. 2 1992:00lagen
civilt försvar 3 § §kap. 10 7 kap. 7 och 9 kap. denna förordning1samtom

får överklagas hos räddningsverk.statens

§ 1992:002§ Länsstyrelsens beslut enligt 10 kap. 4 lagen civilt försvarom
§ §3 kap. får11 och 9 kap. 2 denna förordning överklagas hos översty-samt

relsen för civil beredskap.
påDetsamma gäller beslut länsstyrelsen grund beslut kommu-attav av av

§§enligt 11 kap. och 7 civilt försvar har1 lagen överklagats dit.nen om

fråga3§ I ärenden första instansi handläggs allmän försäkrings-om som av
kassa tillämpas bestämmelserna omprövning och ändring försäkrings-om av
kassas beslut överklagande allmän försäkringskassas och försäk-samt av

§§ 1962:381ringsrätts beslut i 20 kap. 10 13 lagen allmän försäkring.om-
förmånerBeslut enligt 6 kap. räddningsverk, socialstyrelsenstatensom av

fåreller länsstyrelsen överklagas hos kammarrätten.av
§Beslut försvarets civilförvaltning enligt 6 fårkap. 14 inte överklagas.av
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anstånd får överklagas hos totalförsvarets tjänste-Beslut i ärenden4§ om
överklagandet skall in till den myndighetpliktsnämnd. Skrivelsen med ges

två frånmeddelat skall ha kommit in dit inom veckorhar beslutet. Densom
fårdå klaganden fick del beslutet. Tjänstepliktsnämndens beslutden dag av

överklagas.inte

§ fårenligt 15 inte överklagas.Beslut i ärende ledighet 5 kap.5§ om
§ fårkap. 16 överklagas hos länsstyrel-Beslut i ärende ledighet enligt 5om

får inte överklagas.Länsstyrelsens beslutsen.

uttagning kan finns iFöreskrifter hur beslut överklagas6§ ettom om
1992:003 § lagen civilt försvar.15 kap. om

13 kap. Bemyndiganden

Överstyrelsen för civil beredskap, räddningsverk och socialsty-l§ statens
verksamhetsområdefår sitt meddela de före-relsen och inom närmarevar en

1992:00för verkställigheten lagen civilt försvar.skrifter behövs omsom av

samråd sinsemellancentrala myndigheter skall, efter behövligt2§ Berörda
verksamhets-med Överstyrelsen för civil beredskap, och för sittsamt var en

råd andra förbere-område meddela allmänna för den planläggning och de
kommuner vidta enligtdelser landsting och kyrkliga skallkommuner,som

1992:00lagen civilt försvar.om
Bilaga

Övrigamyndighet myndighe-Funktion Ansvarig
meduppgifterter
funktioneninom

ÖverstyrelsenCivil ledning och för C1vi l befäl havarna
Länsstyrelsernasamordning ci vi l beredskap

domstolDomstolsväsende Domstolsverket Högsta en
domstolsvä- Regeringsrät tenm.m,

sende, statlig Hovrät terna
verksamhet, Tiadvoka ngsrät ternat

rättshjälpsfrågor Kammarrät terna
Länsrät terna

tadsdomsoltBos en
denämndernaArren

Hyresnänznderna
va-nämndtensSta

Allmänna advokat-
byråerna

tshj älpsnämn-Rät
derna

ksåklRikspolisstyrelsen R1Ordning och säkerhet agaren
onåklupprätthållan- Regi agarmyn-m,m.

allmän ordning di ghede ternaav
åkla-lokalaoch säkerhet. brotts- Den

garorganibekämpningoch sa onen
kriminal-brottsutredning, sta tens

åklagarvásende. tekniska labora-ut-
länningsfrågor toriutom um
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fl yktingverkamhet lokala polis-Den
organisationen

invand-Statens
rarverk

vård vårds-Kriminal Kriminal
styrelsen

Utrikeshandel Kommerskollegi Tul l verketum
j ordbruks-Statens

nämnd

strål-Befolkningsskydd räddnings-Statens Statens
räddningstjänstoch verk skyddsinsti tut

kärnkraft-Statens
inspektion

ykol ogi för- Styrelsen Telskt för everketPs psy-
kologiskt försvarsvar

Socialförsäkring Riksförsäkringsver- Försäkringsrâtter-
ketm.m. na

administration allmänna för-Deav
socialförsäkringen, säkringskassorna

tsl öshets-arbe och Iöne- ochStatens
tegruppl i pensivf onsverkäns ör-

säkring försäk- Arbetsmarknadssty-samt
ringsrätternas verk- relsen
samhet

Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen strål-Sta tens
hälso- och skyddsins ti tutm.m.

sjukvård, social- tske-tens räSta t
tjänst, miljö- mi laboratoriumoch ska
hälsoskydd bakteriStatens o-

1ogi laborato-ska
ri um

livsme-Sta tens
del sverk
Sta tens tur-na
vårdsverk

tbefordran verkettPos Pos

Telekommunika- Tel everket
ti oner

trädet räddnings-Transporter trans- StatensTranspor
portsamordni verkng,

järnvägarjärnvägs transporter, Sta tens
l andsvägs Vägverkettransporter,
vâghållning, Trafiksäkerhets-
f lygtrans- verket

Sjöfartsverketötranspor-porter,
Luftfartsverketter

Försäkringar Försâkringsinspek- krigsfutom Statens ör-
Socialförsäkring säkringsnämndti onen

krigsska-Statensm.m.
denämnd

Skatte- och Riksska teverke Tull verkett tupp-
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bördsväsende Länsskattemyndig-
heterna

lokala skat te-De
myndigheterna
Kronofogdemyndig-
heterna

Pri sregl eri pris- och j ordbruks-Statens ta tensSng
konkurrensverk nämnd

Skol Skol tyrelväsende Länsskolnämndernaövers sen

Li vsmedel j-sf jordbruks- tbrukss yrelörsör Statens tLan sen
ning försörj- livsme-nämnd Statensm.m.
ning medlivsmedel delsverk
inklusive t ten, Statens natur-va

vårdsverkregl eri ochngs-
ransoneringså tgär-
der avseende li vs-
medel livsmedels-
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sörjning

Kyrk ig beredskap Svenskakyrkans
centralstyrelse

förordning träderi kraft den januari 1992.Denna 1
Genom förordningen upphävs

angående1939:707 skyldighet för förvaltare fastighetkungörelsen av
vid utlämnande inköpskort,biträdaatt m.,av m.

1944:636 angående påkungörelsen överflyttande civilförsvarsstyrel-
på åvilarde uppgifter luftskyddsinspektionen och statens utrym-sen som

ningskommission,
1944:749 angående trafikförordningen med vissa föreskrifter med

motorfordon och släpfordon vid utrymning,
1951:561 samtliga byggnadsnämnder ochKungl. Majzts cirkulär till

enskilda skyddsrum,civilförsvarschefer tillsyn anordnandetöverom av
1960:377,civilförsvarskungörelsen

1964:722,kommunala beredskapskungörelsen
1966:500 angående den 20kungörelsen tillämpningen lagenav mars

nr 471964 krigshjälp,om
1969:361 civilförsvar vid verksanläggning,kungörelsen om
1969:362 civilförsvar vid militäranläggning,kungörelsen om
1973:86310. kristidsnämnder,kungörelsen om
1976:1011 förmånerförordningen till civilförsvarspliktiga,11. om

12. förordningen 1977:577 grundutbildning och övning inom civilför-om
svaret,

1978:706 verksamhet inom det ekono-13. förordningen länsstyrelsesom
miska försvaret,

1979:90,14. skyddsrumsförordningen
1981:642 sjukvårdsper-förordningen tjänsteplikt för hälso- och15. om

sonal m. m.,
1984:288 överföring krig vissa domkapitlens16. förordningen iom av av

uppgifter till kontraktsprostarna,
1986:294förordningen ledning och samordning inom totalförsva-17. om

del,civilarets
1989:00 civilförsvarspliktiga tillförordningen uttagning18. sär-om av

sjukvårdsenheter,skilda hälso- och
SRVFS 1986:3 särskild ekonomisk hjälp till civil-19. förordningen om

försvarspliktiga.
någonförfattning hänvisas till de upphävda författningarnaOm det i en av

föreskriftföreskrift denna har med i deneller till i ersattssom en nyaen
före-förordningen, tillämpas i stället den förordningen eller dennya nya

skriften.
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26. Förslag till
räddningskårenVägtrafikförordning för under övningar

beredskapunder skärpt och högstasamt

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

innehållerförordning särskilda bestämmelser fordonDennal § om som an-
räddningskåren under och högsta be-under övningar skärptvänds samtav

redskap.

meddenna förordning2 § I avses
räddningskårens under skärpträddningsinsatser: verksamhet och

1992:00 försvar,beredskap enligt civilthögsta lagen om
räddningskåren ci-utbildning och övning enligt lagenövningar: omav

vilt försvar,
betydelseAndra beteckningar i denna förordning har motsva-somsamma

1972:594, fordonskungörel-beteckningar i terrängtrafikkungörelsenrande
1972:603.1972:595 och vägtrafikkungörelsensen

åsidosätter bestämmelser idenna förordningOm med stöd3 § ter-man av
1978:594,1975:1313, terrängkörningsförordningenrängkörningslagen

1972:595,1972:603, fordonskungörelsenvägtrafikkungörelsen terräng-
1972:594 trafikföreskrifter, skall iakttatrafikkungörelsen eller lokala man

trafik-åtgärder behövs för hindravarsamhet och vidta de särskilda attsom
fram-på och för underlättaolyckor eller skador eller i terrängenvägen att

för övrig trafik.komligheten

1979:873 bil-1979:561 biluthyrning och förordningen4§ Lagen omom
traktortågfråga tilli uthyrning bilar elleruthyrning gäller inte statensavom

frågai tillhanda-räddningsverk, länsstyrelsen eller kommunen eller attom
räddningskârenshålla vid övningar.bilar och förare ersättningmot

1972:599 gäller inte släpfordonBilregisterkungörelsen ägs5 § sta-som av
räddningskåren.skall till förfogande föroch ställasten

Trafikregler

1972:603, terrängkörningslagenhinder vägtrafikkungörelsenUtan6§ av
1978:594 och terrängtrafikkun-1975:1313, terrängkörningsförordningen

räddningsinsatser föra,1972:594 får räddningskåren, vidgörelsen stanna
omständigheternamed hänsyn tillparkera sina fordoneller sättett som

lämpligt.är
sina fordonfår räddningskåren föra, eller parkeraVid övningar stanna

90, 93, 95 eller 96 9930, 32, 34, 69, 71- 74, 91,hinder 22 27,utan av -
§§ 104 § vägtrafikkungörelsen, 51§ 103 andra stycket ellerandra stycket,

trafikföreskrifter, det absolut be-eller lokalaterrängtrafikkungörelsen om
övningar genomföras.hövs för skall kunnaatt
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7§ Statens räddningsverk får, efter samråd med naturvårdsverk,statens
meddela de föreskrifter behövs körning i med fordonterrängsom om som
används räddningskåren under övningar. Om myndigheterna har olikaav
uppfattningar frågan,i skall denna hänskjutas till regeringen.

8§ Statens räddningsverk får, efter samråd med trafiksäkerhetsverket och
vägverket, meddela föreskrifter den högsta hastighet i stället för vadom som

§i 66 första och andra §styckena och 67 vägtrafikkungörelsensom anges
1972:603 skall gälla för färd med fordon används räddningskårensom av
vid räddningsinsatser.

9§ Statens räddningsverk får, efter samråd trafiksäkerhetsverketmed och
vägverket, föreskriva fordon används räddningskåren under rädd-att som av
ningsinsatser eller övningar får föras inteväg enskild med högreärsom
maximilast, axeltryck, boggitryck eller bruttovikt vad tillåtet enligtän ärsom
106 eller §114 vägtrafikkungörelsen 1972:603 §eller 54 terrängtrafikkun-
görelsen 1972:594 eller lokala trafikföreskrifter.

Statens10 § räddningsverk får, samrådefter med trafiksäkerhetsverket och
vägverket, föreskriva det till motordrivet fordon används rädd-att ett som av
ningskåren under räddningsinsatser eller fårövningar kopplas fler fordon el-
ler fordon med högre bruttovikt eller högre släpvagnsvikt tillåtsvadän som

§enligt 111 vägtrafikkungörelsen 1972:603 §eller 55 terrängtrafikkungö-
1972:594.relsen

1l§ Statens räddningsverk får, efter samråd med trafiksäkerhetsverket,
föreskriva sådant undantag från 117 § första stycket eller §117 b förstaa
stycket vägtrafikkungörelsen 1972:603 behövs för räddningskåren.som

l2§ Utan hinder 107 § första stycket vägtrafikkungörelsen 1972:603 el-av
ler lokala trafikföreskrifter får motordrivet fordon eller till detta kopplatett
fordon används räddningskåren vid räddningsinsatser föras på vägarsom av

inte enskilda fordonetsär även last skjuter 20 centimeteränsom utom mer
utanför fordonet fordonetseller bredd med lasten inräknad överstigerom
260 centimeter.

13 § Närmare föreskrifter för verkställigheten §§6 och 8-12 får meddelasav
räddningsverk efter samråd med trafiksäkerhetsverket och, frågastatens iav

9 och 12 §§, med vägverket.om

Lokala trafikföreskrifter m. m.

l4§ Länsstyrelsen skall utfärda de särskilda föreskrifter föranledssom av
övningsverksamheten. Föreskrifterna skall viss övning eller övnings-avse en
verksamhet under viss tid och vissa område.eller visstvägar etten avse

15 Räddningschefen får§ meddela sådana lokala trafikföreskrifter som av-
§i 147 vägtrafikkungörelsen 1972:603 det behövs för genomföraattses om

räddningsinsatser. Föreskrifterna får inte meddelas i strid lokala trafik-mot
föreskrifter har meddelats militära myndigheter.som av



Författningstext 101SOU 1989:42

liten utsträckning användsför enskild ifråga föreskrifterI väg somenom
§ vägtrafikkungörelsen.trafik gäller 149allmänheten förav

skalltrafikföreskrifter enligt första stycketlokalaDen meddelar un-som
skall beröraföreskrifterna. Om föreskrifternaderrätta länsstyrelsen tra-om
samrådskall ske medi omfattning,fiken längre tid ellerunder störreannars

föreskrifterna meddelas.länsstyrelsen innan

§15 skall tillkännagestrafikföreskrifter enligt vägmär-16§ Lokala genom
§i 15 tredjenågot Föreskriftereller lämpligtken sätt.annat som avses

försorg kungöras i länetslänsstyrelsensmeningen skallstycket andra genom
författningssamling.

räddningskåren får vidförtrafikanvisningsmärkenSärskilda sättas17 § upp
ellerför genomföra övningarenskilda det behövsintevägar är attomsom

fårsådana märken meddelasräddningsinsatser. Föreskrifter statensavom
samråd trafiksäkerhetsverket.räddningsverk efter med

beskaffenhet ochFordonens utrustning

genomföra övningar eller räddningsinsat-behövs för kunnal8§ Om det att
§ fordonskun-§§, § andra stycket och 27får, hinder 22 och 24 26utanser av

1972:595,görelsen
baklyktor,de inte försedda medefterfordon användas ärtrots att

lyktor,de inte försedda med bromsar,släpfordon användas ärtrots att
enligt fordons-underkörningsskydd uppfyller kravenstänkskydd och som

kungörelsen.
får§ fordonskungörelsen lastbilarhinder första stycket 4 och 5Utan 70av

räddningskå-fordon användaskopplats till motordrivnaeller fordon som av
personbefordran.räddningsinsatser förvidren

fårverkställigheten första och andra styckenaföreskrifter förNärmare av
samråd trafiksäkerhetsverket.räddningsverk efter medmeddelas statensav

räddningskåren och rädd-under övningarSläpfordon brukasl9§ avsom
föreskrifterförsedda med skyltar. Närmareningsinsatser skall ut-omvara

räddningsverk efterskall meddelasformningen skyltarna statens sam-avav
råd med försvarets materielverk.

motorfordonBehörighet föraatt

1977:477 och kör-körkortslagenbestämmelserna iUtan hinder20§ av
lastbilar, bussar1977:722 behörighet förakortsförordningen tungaattom

räddningskåren, förassådana de användsfår fordon,eller slåpfordon när av
nödvändigtdet absolutmed behörigheten B,den har körkort äromav som

räddningsinsatser.för genomföraatt

Ansvarsbestämmelser

räddningskåren räddningsinsat-används vidfråga fordon21§ I avom som
fordon iför eller brukarebestämmelsernatillämpas ägare avom ansvarser
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terrängtrafikkungörelsen 1972:594, fordonskungörelsen 1972:595, bilav-
gaskungörelsen 1972:596, 1972:599bilregisterkungörelsen och vägtrafik-

1972:603kungörelsen på den eller de befattningshavare tjänsteställ-med
ning räddningschef eller verkskyddschef har förutsetts attsom som ansvara
fordon har tilldelats dem.som

frågaI fordon används vid övningar tillämpas första stycketom som
den har till övningsledare.utsettssom

Om befattningshavare i första och andra styckena har gjorten som avses
vad ankommer honom för förebygga förseelser och sker för-attsom en

ändåseelse på åtgärder vållandegrund eller överordnad, skall be-av av en
stämmelserna för eller påbrukare tillämpas denägare överord-om ansvar
nade.

Överklagande

Beslut22 § befattningshavare vid räddningskåren frågori iav en som avses
§ får15 överklagas hos länsstyrelsen.

23§ Beslut räddningsverk eller länsstyrelsen enligt denna förord-statensav
fårning överklagas hos regeringen.

Över-24§ Trafiksäkerhetsverket får överklaga beslut i 15ett som avses
klagandet inte begränsat till viss tid.är

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992, då vägtrafikkungörel-
1974:98 för civilförsvaret skall upphöra gälla.attsen

Om det i lag eller författning hänvisas till föreskrifter harannan som er-
bestämmelser i denna förordning, tillämpas i stället de be-satts genom nya

stämmelserna.
En hänvisning i denna förordning till bestämmelser i körkortskungörelsen

1972:592, fordonskungörelsen 1972:595, bilregisterkungörelsen
1972:599 eller vägtrafikkungörelsen 1972:603 skall i stället motsva-avse
rande äldre bestämmelser måni den dessa gäller grund kungörelsenav
1972:605 införande vågtrafiklagstiftning.om av ny



103FörfattningstextSOU 1989:42

tillFörslag27.
civilpliktig personalförmåner till vissFörordning m. m.om

försvarsmaktentjänstgöring inomvid

följande.föreskriverRegeringen

Tillämpningsområde m.m.

civilplikt enligt la-på omfattastillämpas demförordningDennal § som av
1992:00 skyldighet tjänst-1992:O0 civilt försvar eller lagen attomomgen

tjänstgöring inom försvars-bevakningsuppgifter vidmed ordnings- ochgöra
makten.

på försvarsmak-tillämplig tillhörförordningdennapersonal ärDen som
personal.militäratens

värnpliktsförmånsförordningenenligtFörmåner

1976:1008värnpliktsförmånsförordningenbestämmelser iFöljande2§
fråga civilpliktiga:i deskall tillämpas om

§§ dagpenning,7 9 om-
§ befattningspenning,11 om

vid§§ ersättning18 26 resor,m.m.om-
inkvartering och utrustning,§§ förplägnad,28 32 om-

sjukvård,§§ ochhälso-34 37 om-
begravningshjälp,§38 om
utbetalning39 § m.m.,om

§ överklagande.40 om
grunderfälttraktamente enligt deberättigade tilldessutomCivilpliktiga är

värnpliktiga.gäller försom

medAnstånd tjänstgöringen

§§ kungörelsenanstånd 20, 22, 23, 25, 26 och 28iBestämmelserna3§ om
fråga ci-skall tillämpas itjänstgöring1969:380 värnpliktigas omm.m.om

försvarsmakten.vidvilpliktstjänstgöring

anstånd civilpliktiga. Ettför dei ärendenVärnpliktsverket beslutar4§ om
tjänstepliktsnämnd.totalförsvaretsanstånd får överklagas hosbeslut om

har medde-in till den myndighetöverklagandet skallmedSkrivelsen somges
då klaganden fick del beslutet.från dagtvå veckor deninomlat beslutet av

får inte överklagas.tjänstepliktsnämnds beslutTotalförsvarets

Anmälan

1969:380 tjänst-värnpliktigas§ kungörelseni 48Bestämmelserna5§ om
civilpliktiga.fråga deskall tillämpas igöring omm. m.

dåjanuari 1992, förordningenkraft den 1förordning träder iDenna
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1989:O0 förmåner till viss hälso- och sjukvårdspersonal tjänstgöringvidom
inom försvarsmakten skall upphöra gälla.att
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Förslag till28.
1988:1236 medförordningeniändringFörordning om

socialstyrelsenförinstruktion

1988:1236 instruktionmed§ förordningen4föreskriverRegeringen att
lydelse.följandehaskallsocialstyrelsenför

i för-finns itotalförsvaretmedverkan isocialstyrelsensFöreskrifter4§ om
1992:00 civilt försvar.ordningen om

1992.januarikraft den 1träder iförordningDenna
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till29. Förslag
1988:1122ändring i förordningen medFörordning om

för civil beredskapinstruktion för Överstyrelsen

§§föreskriver 12, 15 och 20 förordningenRegeringen 1 11,att -
1988:1122 med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap skall ha
följande lydelse.

Överstyrelsen § 1992:00för civil beredskap enligt 2 kap. 16 lagenl§ är
frågorcivilt försvar myndighet i ledning och samordningcentral om avom

de beredskapsförberedelserna.civila
1992:00förordningen civilt försvar följer ÖverstyrelsenAv ärattom an-

svarig myndighet för funktionerna Civil ledning och samordning, Försörj-
förordningning med industrivaror Kyrklig beredskap. fram-Avsamt samma

går uppgifter följer detta.vilka närmare som av

Överstyrelsen funktionen Försörjning med industrivaror, iskall inom2§
på någon beredskapsåt-mån myndighet, vidtaden det inte ankommer annan

så överlevnad och samhällets funktion säkerställs,gärder individensatt om
beredskap helt eller delvis blir hänvisat tilllandet under skärpt och högsta

Härvid skall Överstyrelsen särskiltförsörjningsresurser.egna
försörjningsanalyser innefattande planer för produktion, import,göra

distribution och konsumtion under skärpt och högsta bered-lagring,export,
skap,

för produktionen försörjningsviktiga förnödenheter kanverka att av
upprätthållas under skärpt och högsta beredskap,

för beredskapslagring,ansvara
verka för kan distribueras till landets olika delar,4. att varor
förbereda regleringar och ransoneringar,

sådan forskning och produktutveckling harfölja och initiativ tillta som
för funktionen.betydelse

Överstyrelsen mån någonockså, det inte ankommerskall i den3 § annan
åtgärdermyndighet, förbereda för mildra verkningarna importbortfallatt av

det skärptvikt för folkförsörjningen, ellerär ärutan attav varor, som av
fredskris. förberedelser skallhögsta beredskap Dessa avse

varuområden,importstörningar inom olikabedömning riskerna förav
upprätthållandet administrativ och organisatorisk beredskap förav en

regleringar ransoneringar skall kunna vidtas,ochatt
regeringenför beredskapslagring i den omfattning bestämmer.ansvaret

efter särskilt beslut regeringenUnder högsta beredskap ellerll § annars av
samrådgäller i fall i med funktions-skall Överstyrelsen vadutöver annatsom

och till regeringen lämna samordnade läges-ansvariga myndigheter utarbeta
bedömningar vad civila försvaret.gäller det

1987:1100 Överstyrelsen. UnderVerksförordningen skall tillämpas12 §
särskilt beslut regeringen skall dethögsta beredskap eller efter avannars
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chef skallMyndighetensnågon styrelse vid Överstyrelsen.dock finnasinte
styrelsen.då ankommerfatta beslut annarsensam som

verksamhet finns planerings-försörjningskommissionen inte i15 § När är en
chef vid Överstyrelsen.

sakenheter för funktionen Ledning ochfinns fyraInom Överstyrelsen sam-
industrivaror,Försörjning medför funktionenordning, sakenhetertre en

administrativ enhet ochlagringsverksamhetför affärs- ochsakenhet samt en
informationssekretariat.ett

särskilt beslut regeringenefterberedskap ellerUnder högsta avannars
till funktionen Led-skall hänförassakenheter Dessaskall antalet tre.vara

samordning.ning och
byråchef.Varje enhet leds enav

1987:1100 skall styrel-§ verksförordningenvad i 1320 Utöver§ som anges
8§ förordningeni 2 kap.perspektivstudierbesluta sägssomsen om

0992:00 civilt försvar.om

januari 1992.träder i kraft den 1Denna förordning
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till30. Förslag
1988:1121 medi förordningenändringFörordning om

civilbefälhavarnainstruktion för

§§ förordningenoch 1510, 14föreskriverRegeringen att
följande lydelse.skall hacivilbefälhavarnaför1988:1121 med instruktion

ci-beredskap den högstaoch högstaunder skärptCivilbefälhavarenl § är
civilområde.totalförsvarsmyndigheten inomvila ett

förordningencivilområden finns iindelning iriketsFöreskrifter om
civilområdenmilitär- och1981:978 rikets indelning i m.m.om

Civilbefälhavar-föreskrifterfinns1992:00 civilt försvarI lagen2 § omom
det civila försvaret.inomoch befogenheteruppgifterviktigastenas

civilbefälhavarna harföljer1992:00 civilt försvarförordningenAv attom
deras verk-samordningledning ochCiviluppgifter inom funktionen samt att

förordning fram-funktioner. Avingår vissa andradärutöver isamhet samma
följer detta.uppgiftergår vilka närmare som av

§§ fall13 tillämpas. Iskall 6beredskapskärpt och högstaUnder annat5§ -
regeringen bestämmer.utsträckningi dendessa bestämmelsertillämpas

framgår Civilbefälhava-1992:00 civilt försvar§2 kap. 7 lagen6§ Av attom
civilasamordna detskall leda ochberedskapoch högstaunder skärptren

såförsvarsmaktenmed störstacivilområdet i samverkanförsvaret inom att
uppnås.försvarseffektmöjliga

med militär-hand skesamverkan i förstaskallfråga försvarsmaktenI om
befälhavaren.

civilområdet före-inomfår meddela länsstyrelsernaCivilbefälhavaren8§
för verksamheten.skrifter

får civilbe-civila försvaretdetför samordningendet nödvändigtOm är av
statliga förvalt-myndighet medcivilregionalfälhavaren meddela annan

dock undan-riksdagens myndighetercivilområdet,inomningsuppgifter
fråga verksamheten.föreskrifter itagna, om

framgår1992:00 civilt försvar§13 förordningen2 kap. attAv rege-om
bemyndigat1992:00 försvar§ civiltmed stöd 2 kap. 11 lagenringen omav

för led-föreskrifter behövslandstingen demeddelaCivilbefälhavaren att som
fråga och sjuk-i hälso-försvaretdet civilaoch samordningenningen omav

civilområdet.vården inom

med riksstyrel-förbindelsernabefogenhetercivilbefälhavarens närOm10 §
upprätthållas ellersvårigheteravsevärda kanmedeller endastinte allssen

bestämmelser i lagenmåste vidtas finnsåtgärderomedelbara annars
förvaltningsmyndigheterna och1988:97 förfarandet hos kommunerna,om

i förordningenberedskap ochoch högstaunder skärptdomstolarna
1988:1215 med rubrik.samma

självständigt vidtastycketi förstai fallCivilbefälhavaren skall som avses
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för det militäraoch till stödcivila försvaretför detde åtgärder behövssom
försvaret.

framgår Civilbefälha-1992:000m civilt försvar§2 kap. 17 lagenl4§ Av att
civilområ-inomberedskapsförberedelsernasamordnaskall leda ochvarna

det.
stödframgår regeringen med1992:00§13 förordningen2 kap.Av att av

meddelacivilbefälhavarenbemyndigat§ försvarcivilt2 kap. 17 lagen attom
första stycket.uppgifterna enligtförföreskrifter behövsdelandstingen som

myndigheter medändamål civilafår sådant hosförCivilbefälhavaren stat-
myndigheter dockcivilområdet, riksdagensförvaltningsuppgifter inomliga
sänds in till honomplanläggningenrörandematerialbegäraundantagna, att

fårberedskapsplan inte fast-erforderligt, föreskrivabedömsoch, detnär att
samråd med honom.ställas innan ägt rum

skallCivilbefälhavaren15 §
civilområdet,inomledningsövningarleda-

civilområdetinommyndigheternade civilapersonal hosverka för att-
beredskap självverksamhet under högstaför sinutbildas samt an-

sådan utbildning,ordna
civilområdesplaner ochdekansliorganisation,sin upprättaplanlägga-

ochverksamheten under skärptförbehövsi övrigtplaner somegna
beredskap.högsta

plan-behövs för hansfår utsträckningi denCivilbefälhavaren egetsom
myndigheterhos militärakrigsplanläggningenläggningsarbete del äventa av

civilomrâdet.och inomorgan

januari 1992.i kraft den 1förordning träderDenna
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tillFörslag31.
1988:1040 medförordningeniändringFörordning om

räddningsverkinstruktion för statens

1988:1040 med in-§ förordningen3 och 11föreskriverRegeringen att
lydelse.ha följanderäddningsverk skallstruktion för statens

framgår räddningsverket1992:00 civilt försvarförordningenAv att2 § om
Befolkningsskydd och räddnings-funktionenmyndighet föransvarigär

följeruppgifterframgår vilkaförordning närmaretjänst. Av som avsamma
detta.

särskilt§ räddningsverketskallföljer 2vadUtöver3§ som av
förebygga olyckor,samordna - - - - - -- - - - - -- - - - - --

befolkningen under skärptvarningförutvecklingför4. system avavsvara
beredskap,och högsta

iövrigt,tillhandahålla - - - -- - - - - - -- - - - - - -
räddningskårernasoch övninggenomföra utbildningochplanera11. av

beredskapsorga-ochräddningstjänstenpersonal förkrigsorganisation, avav
sotnings-utbildning inomgenomförakärnenergiolyckorförnisationen samt

verksamheten,
och räddnings-befolkningsskyddetförbehövsanskaffa materiel12. som

beredskap,och högstaunder skärpttjänsten
1986:1107.13 - - --- - - - - - -- -

bestämmande, för-enligt regeringensellerberedskapUnder högsta§ll om
räddningsver-föreligger, skallberedskapskärptför beslututsättningarna om

särskild plan.organiseras enligtket en

januari 1992.i kraft den 1förordning träderDenna
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32. Förslag till
1988:972Förordning ändring i förordningen medom

instruktion för i Norrbottenslänsstyrelsen län

§§ 1988:972Regeringen föreskriver 11 och 19 förordningen med in-att
struktion för länsstyrelsen i Norrbottens län skall ha följande lydelse.

Föreskrifter länsstyrelsernas medverkan i totalförsvaret finnsll § i la-om
1992:00 1992:00civilt försvar och förordningen civilt försvar.gen om om

framgår författningarnaUtöver vad de nyssnämnda skall länssty-som av
relsen vid planering och genomförande verksamheten i fred beakta deav
krav totalförsvaret Samrådställer. skall därvid ske med berörda total-som
försvarsmyndigheter.

årligen19§ Styrelsen skall besluta förslag till beräkning de statligaom av
utgifterna för befolkningsskyddet och räddningstjänsten under bud-nästa
getår. Förslaget skall den 31 juli lämnas till räddningsverk.senast statens

Denna förordning träder i kraft den januari 1992.1
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till33. Förslag
1988:971 medförordningeniändringFörordning om

länsstyrelseinstruktion

1988:971 med läns-§§22 förordningen12 ochföreskriverRegeringen att
följande lydelse.hastyrelseinstruktion skall

itotalförsvaret finns la-medverkan ilänsstyrelsernasFöreskrifterl2§ om
1992:00 civilt försvar.förordningen1992:00 ochcivilt försvar omomgen

skall länssty-författningarnaframgår nyssnämndadevadUtöver avsom
fred beakta deverksamheten igenomförandevid planering ochrelsen av
berörda total-Samråd därvid ske medskallställer.totalförsvaretkrav som

försvarsmyndigheter.

de statligaberäkningförslag tillårligen beslutaskall22§ Styrelsen avom
bud-räddningstjänsten underbefolkningsskyddet och nästaförutgifterna

räddningsverk.till31 juli lämnasdengetår. skallFörslaget statenssenast

januari 1992.kraft den 1förordning träder iDenna
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34. Förslag till
1988:246Förordning ändring i förordningenom om

grupplivförsäkring värnpliktiga m.fl.för

§§Regeringen föreskriver och förordningen 1988:2461 8att om grupp-
livförsäkring för värnpliktiga m.fl. skall ha följande lydelse.

Denna förordning grupplivförsäkring för dödsfall följandel § gäller per-
sonal inte har försäkrings- eller efterskydd i anställning med motsva-som en

förmånerrande under nedan angiven tjänstgöring, nämligen
a Värnpliktig personal- sådan värnpliktsål-för inbegripet personal över

dern avgått från någonhar anställning i försvarsmaktens el-som av reserver
vattenbyggnadskåren 1941:967ler i och för vilken värnpliktslagenochväg-

fortfarande under dels inskrivningsförrättning, dels prövning förgäller an--
tagning yrkesofficers- reservofficersaspirant, dels tjänstgöringellersom en-

sådanligt värnpliktslagen, dels föreskriven tjänstgöring för utbildning till be-
fattning för yrkesofficer eller reservofficer inte fullgörs enligt värnplikts-som
lagen,

b frivillig försvarsmaktenför personal under tjänstgöring vid grund av
åtagande under frivillig utbildning nåi krigsfrivilligavtal eller för attannan
eller behålla för placering inom totalförsvaret,kompetens

c för hemvärnets personal under tjänstgöring vid hemvärnet,
d 1992:00för civilpliktig personal under tjänstgöring enligt lagen ci-om

vilt försvar eller lagen 1992:00 skyldighet tjänstgöra med ordnings-attom
och bevakningsuppgifter,

1966:413e vapenfri tjänstgöring enligtför tjänstepliktig under lagen om
vapenfri tjänst.

Försäkringsförmånerna med begravningshjälp enligt8 § skall minskas värn-
1976:1008, 1992:00pliktsförmånsförordningen förordningen civiltom

försvar 1966:414 vissa vapenfriaeller kungörelsen med bestämmelser om
tjänstepliktiga begravningsbidrag enligt familjebidragslagenoch med
1978:520.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
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till35. Förslag
1987:971i förordningenändringFörordning omom

ställningfolkrättsligatotalförsvarspersonalens m.m.

1987:971§§ förordningen6 9 och 12föreskriverRegeringen to-att om-
lydelse.skall ha följandefolkrättsliga ställningtalförsvarspersonalens m.m.

tilläggsprotokoll l till Gene-civilförsvarspersonal enligt artikel 62 iSom6§
skydd för offren i internatio-1949 rörandeden 12 augustivekonventionerna

räddningskårens krigsorga-de tjänstgörikonflikternella väpnade somanses
sjukvårdspersonalen.förordning tillhörinte enligt dennanisation, deom

folkrättslig ställning civil-verkskyddet skall haDe tillhör somansessom
räddningstjänstbefolkningsskydd ochmedverkar iförsvarspersonal denär

utanför den anläggningen.egna
folkrättslig ställ-skall inte hahemskyddsorganisationeniPersonal anses

civilförsvarspersonal.ning som

civilplikt enligt 4 kap.omfattassjukvårdspersonal de7§ Som avanses som
1992:00 civilt försvar.§1 4 lagen om

sjukvårds-§ också följandeskallvad följer 78 Utöver§ anses somsom av
personal.

krigs-§ frivillig personali 7 och ärcivilpliktigAnnan än somavsessom
sjukvården.ochplacerad den civila hälso-inom

föroch lagercentraler läkeme-krigsplacerad vid apotekPersonal ärsom
veterinärmedi-laboratorium ochbakteriologiskadel vid statensstatenssamt

cinska anstalt.
den civila hälso- ochfullgör uppgifter inomSocialtjänstpersonal som

sjukvården.
sjukvården.militära hälso- ochkrigsplacerad inom denPersonal ärsom

deandrasjälavårdspersonal fältpräster ärpräster,9§ Som samt omanses
sjukvårdsenheter.och tilltill försvarsmaktenknutna

3 under den tid§§ vid tjänstgöringi 2 10 skall närPersonal12§ som anges -
med identitetskorttillämpliga förseddi krigfolkrättens regler är varam.m.

sjukvårdsper-skallfolkrättsliga ställning. Dessutompersonalensutvisarsom
armbindlar med rödakors-själavårdspersonal försedd medsonal och vara

försedd med armbindlar med det in-civilförsvarspersonaltecknet samt vara
1953:771§civilförsvar i 4 lagenförternationella kännetecken avsessom

kännetecken.internationellaskydd för vissaom

kraft den januari 1992.förordning träder i 1Denna

1 1988:69.lydelseSenaste
2 1988:69.Senastelydelse
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36. Förslag till
Förordning ändring i räddningstjänstförordningenom
1986:1107

Regeringen föreskriver 67 § räddningstjänstförordningen 1986:1107att
skall ha följande lydelse.

67§ §För alarmering enligt 39 räddningstjänstlagen 1988:1102 får länssty-
relsen medge den eller innehar anläggning §äger i 43att som en som avses
räddningstjänstlagen får använda de statliga anordningar finns försom var-
ning civilbefolkningen under skärpt och högsta beredskap.av

För alarmeringen skall föreskrifterna i 10 kap. § 1992:O03 förordningen
civilt försvar gälla.om

Denna förordning träder i kraft den januari 1992.1
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37. tillFörslag
1986:616förordningenFörordning ändring iom om

beredskapspolisen

§§ 1986:6163 förordningen bered-Regeringen föreskriver 1 ochatt om
följande lydelse.skapspolisen skall ha

beredskap skall beredskapspolismän finnas vidUnder skärpt och högsta1§
Beredskapspolismännens huvudsakliga uppgiftpolismyndigheterna. är att

delta sådan polisverksamhet har anknytning till befolkningsskydd ochi som
1992:00 fårcivilt försvar, de iräddningstjänst enligt lagen tasmen an-om

språk polisuppgifter.för andraäven
iförfattning föreskrivet polismän gällerVad i lag eller är omsom annan

tillämpliga beredskapspolismännen.delar även

1992:00§ skyldighet tjänstgöra med ord-3§ Med stöd lagen1 attomav
nings- skall länsstyrelsen besluta uttagningoch bevakningsuppgifter om av

detberedskapspolismän för tjänstgöring vid polismyndigheterna i länet till
budgetårför regeringen för varje bestämmer.antal och den organisation som

tjänsteplikts-får överklagas hos totalförsvaretsLänsstyrelsens beslut
fårnämnd. Tjänstepliktsnämndens beslut inte överklagas.

Denna förordning kraft den januari 1992.träder i 1
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38. Förslag till
Förordning ändring i förordningen 1982:366om om
utbetalning dagersättningar från de allmännaav
försäkringskassorna

Regeringen föreskriver § förordningen 1982:3661 utbetalningatt om av
dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna skall ha följande ly-
delse.

l Medl § dagersâttning i denna förordningavses
sjukpenning arbets-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

marknadsstöd,
dagpenning enligt värnpliktsförmånsförordningen 1976:1008, förord-

ningen 1992:00 försvarcivilt och förordningen FFS 1978:26om om ar-
vode till motorreparationsledare,m.m.

6. utbildningsbidrag -första stycket- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna förordning träder i kraft den januari1 1992.

Senastelydelse 1986:387.
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39. Förslag till
Förordning ändring i krigsveterinärförordningenom
1981:648

föreskriverRegeringen 13,11 17 och §§19 krigsveterinär-att a-
förordningen 1981:648 skall ha följande lydelse.

Under §§l§ högsta beredskap skall 2 6 tillämpas.-

3§ Om civilbefälhavarens uppgifter frågai den civila veterinärverksam-om
heten finns bestämmelser i förordningen 1988:1121 med instruktion för ci-
vilbefälhavarna.

7§ Bestämmelser vilka åtgärder skall vidtas inom den civila veteri-om som
närverksamheten vid beredskapshöjningar finns i 1992:00lagen bered-om
skapshöjningar och förordningen 1992:00 beredskapshöjningar.om

Till civilpliktigll § veterinärpersonal i 4 kap. §1 4 lagensom avses
1992:00 civilt försvar skall hänförasom

den behörig veterinäryrket,är utövaattsom
den genomgår eller genomgått teoretisk eller praktisk utbildningsom

eller praktisk utbildning för veterinäryrket,
den eller varit besiktningsassistentär i besiktningsveterinärorgani-som

sationen,
den i månaderminst nio tjänstgjort sjukvårdsbiträde eller tek-som som

niskt biträde vid djursjukhus lantbruksstyrelsen bestämmer eller isom som
minst månader,nio utbildningstiden inberäknad, tjänstgjort laborato-som
riebiträde eller innehaft kvalificerad laboratorietjänst vid veterinär-annan
medicinskt laboratorium.

Om någon i 4 har tjänstslutat sin innan han tjänstgjortsom anses samman-
två år,lagt skall han inte hänföras till veterinärpersonal årfem förflutitnär

från tjänstgöringens slut.

Lantbruksstyrelsenl2§ skall i den utsträckning det behövs registrera den
civilpliktiga veterinärpersonalen.

Om det råder tveksamhet viss civilpliktig enligtär 11 skallom en person
frågadenna arbetsmarknadsstyrelsen efter samrådavgöras med lant-av

bruksstyrelsen och överbefälhavaren.
Den civilpliktige skall lämna de uppgifter för registreringen lant-som

bruksstyrelsen föreskriver.

1l3§ Lantbruksstyrelsen samrådskall efter med försvarets sjukvårdssty-
relse eller i förekommande fall överbefälhavaren, besluta fördelningenom

den civilpliktiga personalen i § för11 krigsplacering i vil-av samtsom avses
ken omfattning respektive myndighet skall disponera personalen. Ett beslut
i fråga veterinärpersonal för livsmedelskontroll skall fattas samrådefterom
med livsmedelsverk.statens

Om civilpliktig veterinärpersonal också hänföra till civilpliktigär hälso-att
Senastelydelse 1983:630.
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1992:00 civilt försvar§1 4 lagensjukvårdspersonal enligt 4 kap.och om
samråd beslutaeftersocialstyrelsenlantbruksnämnden ochskall om perso-

civilaoch denveterinärverksamhetenden civilamellanfördelningnalens
hälsoskyddet.sjukvården ellerhälso- och

utbildningförövergripandedetskall haLantbruksstyrelsen ansvaret17a §
veterinärpersonalen.civilpliktigadenövningoch av

bestämmelsernai övrigtveterinärpersonalen gällercivilpliktigaden19 För§
försvar.1992:00 civiltförordningenför civilpliktiga i om

1992.januarii kraft den 1förordning träderDenna

1 1987:494.Senastelydelse
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40. Förslag till
Förordning ändring i värnpliktsutbildningsförordningenom
1980:1035

Regeringen föreskriver 12 § värnpliktsutbildningsförordningenatt
1980:1035 skall ha följande lydelse.

Oml2§ det väsentlig personalbrist iär förband skall genomföraetten som
krigsförbandsövning, får värnpliktiga krigsplacerade vid andraären som

förband anspråki för övningen, dessa förband inte skall genomföratas om
någon krigsförbandsövning under kalenderåret.

Även Värnpliktig har meddelats fåruppskov i anspråk, det ärtassom om
oundgängligen nödvändigt för förbandet skall kunna genomföra krigsför-att
bandsövningen. Värnpliktig har föruppskov han eller bliärattsom avses
placerad i räddningskårernas krigsorganisation får dock inte anspråk.itas

Denna förordning träder i kraft den januari1 1992.
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till41. Förslag
1980:140förordningenändring iFörordning omom

krigunderradiosändareanvändning m. m.av

1980:140 använd-förordningenfrågaföreskriver iRegeringen omom
krigradiosändare underning m. m.av

rädd-bytas statens"civilförsvarsstyrelsen" skall§ ordetdels i 5 ut motatt
ningsverk",

§§ följande lydelse.3 skall haoch 1 ochförordningenrubriken tilldels att

och högstaunder skärptradiosändareanvändningFörordning avom
beredskap.

beredskap.under högstaskall tillämpasförordningDenna1§
skall för-föreliggerberedskapskärptför beslutförutsättningarnaOm om

föreskriver det.regeringentillämpasordningen om

meddelatstillstånd harfråga§ inte ii 2 gäller3§ Föreskriften somom
kommunerna,

särskildiberedskap har tagitför civilÖverstyrelsen2. företag upp ensom
krigsviktiga företag,förteckning över

enligt beslutberedskapoch högstaunder skärpt statensföretag avsom
befolkningsskyddetuppgifter inomsärskildafullgöraräddningsverk skall

räddningstjänsten.och -
tillstånd enligtmeddelanågot hinder§ inteFöreskriften i 2 utgör mot att

förord-efter det dennaradiosändare1967:446 även§ kungörelsen att1 om
börjat tillämpas.ning har

januari 1992kraft denträder i 1förordningDenna
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till42. Förslag
förfogandeförordningenFörordning ändring iom

1978:558

1978:558fråga förfogandeförordningenRegeringen föreskriver i om
dels § följande lydelse,2 skall haatt

20 följandedels förordningen skall införas paragraf,det iatt en ny a av
lydelse.

beslutas, förfo-räkning försvarsmaktensFörfogande för2§ än omannans
gandet avser

transportrådetSjöfartsverket, luftfartsverket, ellertransportmedel: av
finns,där transportmedletlänsstyrelsen i det län

ligger,länsstyrelsen i det län där fastighetenfastigheter: av
anläggningen finns,länsstyrelsen i det län därradioanläggningar: av

fråga3 tjänster: kommunen iegendom i 1 och4. än som anges avannan -
uppgifter i det civila försvaret,egendom behövs för kommunens avom som

sjukvården den statliga myndighetlandstinget för hälso- och eller som re-av
särskilt.geringen bestämmer

fåruttagning eller beslutförfogande förberettsHar sätt,annatgenom
också den myndighet för behov förberedel-förfogandet meddelas varsom av

har gjorts.sen
1978:262 får§ förfogandelagen dess-Förfogande enligt 5 första stycket 5

meddelas vägtrafikombud.utom av

förfogande, skall den mottagandeOm regeringen beslutar20 a§ myn-om
denna skall betalas enligtdigheten besluta ersättning taxa.om om

kraft den januari 1992.förordning träder i 1Denna
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43. Förslag till
1977:284i förordningenFörordning ändringom om

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

§ 1977:284förordningen arbetsskade-Regeringen föreskriver 16att om
försäkring personskadeskydd skall ha följande lydelse.och statligt

Underrättelse skada omfattas statligt personskadeskyddl6§ om som av
och visar sig under skyddstiden skall lämnassom

värnpliktstjänstgöring civilpliktstjänstgöringbeträffande eller inom för-
frågasvarsmakten: kompanichefen motsvarande befäl eller, itill eller in-om

skrivningsprövning, inskrivningschefen,till
vapenfri tjänstgöring: till den vilken tjänstgöringenbeträffande hos full-

arbetsföreståndare frågai prövning, till chefen föreller eller,görs om vapen-
frinämndens kansli,

frågabeträffande civilpliktstjänstgöring: till socialstyrelsen i om perso-
sjukvårdennal inom den civila hälso- och eller veterinärverksamheten och

till frågaräddningsverk eller den myndighet bestämmer iverketstatens som
övrig personal den tjänstgör inom försvarsmakten,änom annan som

räddningskår:4. beträffande räddningstjänst eller övning med
till räddningschefen, räddningsledaren eller länsstyrelsen,

5. beträffande hemvärnstjänstgöring:
till hemvärnschefen eller driftvärnschefen,

någon §6. beträffande verksamhet i 6 2 deltar5som som avses -
till kompanichefen motsvarande befäl frågaeller eller, i verksamhetom som

lyder till länsstyrelsen,under försvarsmakten,
7. beträffande intagning i anstalt, hem § 1980:621i 12 lagensom avses

vårdmed särskilda bestämmelser hem §i 22 lagenunga,om av som avses
1988:870 vård missbrukare i vissa fall, häkte eller polisarrest:om av
till föreståndaren.

Kompanichef eller motsvarande befäl inom försvarsmakten skall omedel-
bart underrätta regementschefen motsvarande chef skadaeller hanom som

på fåttblivit underrättad har kännedomeller sättannatom om.

Denna januari 1992.förordning träder i kraft den 1

1Senastelydelse 1988:1487.
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tillFörslag44.
1975:1004 medförordningenändring iFörordning om

länsstyrelsernakrigsinstruktion för

1975:1004§§ förordningen7 och 10föreskriverRegeringen att
lydelse.följandelänsstyrelserna skall hakrigsinstruktion förmed

§§1 tillämpas.2 10 och 12beredskap skalloch högstaUnder skärptl§ -
mån förordnarregeringenparagrafer i dendessaI fall tillämpasannat om

detta.
1988:971 medförordningen§§ tillämpas, gälleroch 12 skall2 10När -

dessamån den inte striderendast i denlänsstyrelseinstruktion mot paragra-
fer.

totalförsvarsmyndighet inom länet. I lagenhögsta civilaLänsstyrelsen2§ är
viktigastelänsstyrelsensfinns föreskrifter1992:00 civilt försvar omom

det civila försvaret.befogenheter inomuppgifter och
framgår harförsvar länsstyrelsen1992:0 civiltförordningenAv attom

dess verk-samordningCivil ledning ochfunktionenuppgifter inom samt att
förordning fram-funktioner.ingår andra Avi vissasamhet därutöver samma

detta.följergår uppgiftervilka närmare avsom

2 framgår länsstyrelsen1992:00 civilt försvar§2 kap. 7 lagen4§ Av attom
försva-samordna det civilaskall leda ochberedskapskärpt och högstaunder

så möjliga för-med försvarsmaktensamverkan störstalänet iinom attret
uppnås.svarseffekt

särskiltLänsstyrelsen skall
och räddningstjänsten,befolkningsskyddetleda

veterinärverksamheten,civilahälsoskyddet och den2. leda
åtgärder för bevara ochvidtaförsvaret ochdet psykologiskaleda att

motståndsanda,försvarsvilja ochbefolkningensstärka
ordning och säkerhetför allmänochleda polisväsendet4. att upp-svara

rätthålls,
och sjötrans-leda landsvägstransportertransportregleringutöva samt

porter,
försörjning och totalförsva-befolkningensåtgärder förvidta att trygga

fråga undanförseluppgifter ifullgöraförnödenheterbehov samtrets omav
och förstöring,

tillgodoses medtotalförsvaretbetydelse förför verksamhetatt avsvara
arbetskraft,

vägväsendet,leda
upprätthålls och bedrivssocialvårdande verksamhetendenövervaka att

flyktingrö-befolkningsomflyttningar,tillpå lämpligt med hänsynsätt ärsom
förhållanden,övrigarelser och

1988:1219.Senastelydelse
2 1988:1219.Senastelydelse
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omhändertagandeuppgifter i samband med mottagande och10. fullgöra
flyktingar,av

betalningsväsendet och penningförsörj-vidta åtgärder för11. att trygga
ningen,

upprätthålls,förbindelserna12. verka för att
13. åtgärder för den statliga, kommunala och landstingskom-i övrigt vidta

rådande förhållanden.förvaltningens anpassning eftermunala
försvarsområdesbefälhavaren.samverka medLänsstyrelsen skall

Om nödvändigt för samordningen försvarsansträngningarna,5 det§ är av
får meddela regionala eller lokala civila myndigheter medlänsstyrelsen stat-

frågaförvaltningsuppgifter inom föreskrifter i verksamheten,liga länet om
myndigheterna inte underställda länsstyrelsen.även ärom

får meddelas för civil-Sådana föreskrifter dock inte riksdagens verk eller
befälhavaren.

1992:00 framgår§ civilt försvarkap. 13 förordningenAv 2 attom rege-
§ 1992:00 civilt försvar bemyndigatringen med stöd 2 kap. 12 lagen omav

landstinget och kommunerna de föreskrifterlänsstyrelsen meddelaatt som
samordningen det civila försvaret inom länet.behövs för ledningen och av

1 i vissa fall förbindelsen har avbru-Om befogenheter7 § länsstyrelsens när
både civilbefälhavaren finns bestämmelser i lagentits med regeringen och

1988:97 förvaltningsmyndigheterna ochförfarandet hos kommunerna,om
förordningendomstolarna och högsta beredskap och iunder skärpt

1988:1215 rubrik.med samma
självständigt vidta deskall i fall i första stycketLänsstyrelsen som avses

åtgärder och till stöd för det militära för-behövs för det civila försvaretsom
svaret.

2 sin fastställda krigsorganisationsplan.organiseras enligt10 Länsstyrelsen§

i kraft den januari 1992.Denna förordning träder 1

Senaste 1988:1219.lydelse
3Senastelydelse 1988:1219.
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Förslag till45.
kartsekretessförordningenändring iFörordning om

1975:372

§§ kartsekretessförordningen5föreskriver 4 ochRegeringen att
1975:3721 följande lydelse.skall ha

§ får följande anläggningar inte3 första styckethandling i4§ I som avsesen
återges, nämligen

tjänaskydda vapenverkan elleravseddaanläggningar är attmotattsom
för för-uppställningsplatser för ellerenbarthinder eller utgöra vapensom

undantag för skydds-räddningskårens telemateriel, medsvarsmaktens eller
ringa betydelseenstaka mindre anläggningaråt civilbefolkningen och avrum

för totalförsvaret;
telemateriel för försvarsmak-fast uppställduppställdafast samtvapen

räddningskåren;förellerten
krigsförtöjningsplatser;

föromformarstationerlagring mineralolja elleranläggningar för4. av
dessa, anläggningarnareservuppställningsplatser för ärjärnvägsdrift och om

eller vapenverkan,försedda med skyddbyggda i berg eller spräng- samtmot
anläggningarna;sådana jord hör tillanordningar somovan

bergnisch tillhö-placerade berg eller itransformatorer iär samtsom
jord;rande anordningar ovan

och andra förbindel-kraftledningarjärnvägar,teleanläggningar, vägar,
röja befintligheten och plat-direkt kanenbart anlagda för ochär avser som

anläggningarna.för de under 5 nämnda1sen -

får följande anläggningar inte§i 3 första stycketI handling,5§ en som avses
på sådant anläggningens funk-påskriftsymbol ellerbetecknas med sätt att

nämligentotalförsvaret röjs,och betydelse förtion inom
räddningskåren, övningsma-dock inteförråd ellerför försvarsmakten

terielförråd;
uppehållsplatserskyddadeandraledningsplatser ochkommunens samt

räddningskårens radioanläggningar;
försöksanläggningar;forsknings- ochförsvarsmaktens

varv;
krigslossningsplatser;krigsankarplatser och

flygfält;
luftförsvarsgruppcentraler;

betydelse förtillverkning väsentligindustribyggnader avsedda för av
totalförsvaret;

järnvägsdrift jämtemineraloljedepåer omformarstationer föroch re-
för dessa;servuppställningsplatser

transformatorer;10.
teleanläggningar.kraftledningar och11.

1 1981:1101.Förordningen omtryckt
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Denna förordning träder i kraft den januari 1992.1
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Förslag till46.
1974:123vapenkungörelsenändring iFörordning om

1974:123 skall ha föl-§3 vapenkungörelsenföreskriverRegeringen att
jande lydelse.

2 § tredje§ 26 stycketandra stycket ochi 25Anmälan3§ vapen-avses asom
där anmälarenpolismyndigheten i den1973:1176 tillskall göraslagen ort

i den där hankyrkobokförd i riket,hankyrkobokförd eller, är ort,är om
bosatt.är

§ denna förordningi 5förordnande provledareFråga som avses aavom
provledaren skall verk-polisdistrikt däri detpolismyndighetprövas varaav

sam.

januari 1992.i kraft denlag träder 1Denna

1 omtryckt 1982:66.Kungörelsen
Ändringen2 upphävs.första stycketinnebär1983:1084.lydelseSenaste att
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47. tillFörslag
-1973:939Förordning ändring i uppskovskungörelsenom

1973:939frågaRegeringen föreskriver i uppskovskungörelsenom
§§dels och 25 orden Överstyrelsen för ekonomiskt försvari 12, 19, 21att

för civil beredskap",skall bytas "Överstyrelsenut mot
§§dels och 22 skall ha följande lydelse.11att

2 oundgängligen behövs för tillgodose behovet personall§ Om det att av
får värnpliktiga ochinom andra delar totalförsvaret försvarsmakten,änav

från skyldighet vid för-anställda vid försvarsmakten undantas tjänstgöraatt
beredskap enligt denna kungörelse.svarsmakten under skärpt och högsta

3 frånStatsråd riksdagen undantagna skyldighetoch ledamöter2§ är attav
under skärpt och högsta beredskap. Expedi-tjänstgöra vid försvarsmakten

skall anmäla till värnpliktsverkettionschefen i justitiedepartementet när en
statsråd.vid försvarsmakten till Motsva-värnpliktig eller anställd utsesen

chefen för riksdagens förvaltningskontor irande anmälningsskyldighet har
fråga ledamot riksdagen.om en av

4 förståsdenna kungörelse med4 § I
iberedskapunder skärpt och högsta tillsuppskov: för värnpliktig hanatten

§till tjänstgöring enligt 28 värnpliktsla-vidare eller för viss tid inte inkallas
han1941:967 fast anställd vid försvarsmaktenoch för den är attgen som
frånundantastills vidare eller för viss tidunder skärpt och högsta beredskap

skyldighet tjänstgöra försvarsmakten,vidatt
frånyrkesledighet: undantagande för viss tid tjänstgöring enligt 28kollekiv

§ tillhör yrke med utpräglatvärnpliktslagen för värnpliktiga säsongar-som
bete särskild folkförsörjningen,eller vikt förav

anställd försvarsmakten ochVärnpliktig: inte fast vidvärnpliktig ären som
§från enligt värnpliktslagen,inte befriad värnpliktstjänstgöring 4är

sådantsådan myndighet, institution eller organisation ellerverk: statlig
ingår krigsorganisation ochstatlig företag i försvarsmaktens ärsom

förvaltningskontor och verk myndig-kommunikationsverk, riksdagens samt
enskildföretag kommunal ellerhet, institution, organisation eller natur,av

kommunikationsverk: televerket, järnvägar, banver-postverket, statens
och enskildaenskilda järnvägar, vattenfallsverk, kommunalaket, statens

bestämmande arbetsmarknads-kraft- och vattenregleringsföretag enligt av
samråd, vägverket, luftfartsverket,och vattenfallsverk istyrelsen statens en-

bestämmande arbetsmarknadsstyrelsen ochskilda lufttrafikföretag enligt av
samråd, regionala ochluftfartsverket i tullverket, sjöfartsverket dessutom

sjöfartsverket underly-lokala organisation för lots- och fyrväsendet samt
dande för förvaltning kanal eller farled,avorgan

fråga uppskov.uppskovsmyndighet: myndighet prövarsom om

§ 1980:821.Senastelydelse 25av
2Senastelydelse 1976:422.
3Senastelydelse 1976:422.
4Senaste 1976:422.lydelse
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försvarsmak-l anställda vidvärnpliktiga ochfår meddelas förUppskov5 §
så nöd-verksamhetarbetsuppgifter vid verk ärfullgöraskall ettten varssom

upprätthållas under skärptmåsteverksamhetenför totalförsvaretvändig att
beredskap.och högsta

komma i2 förvarsmakten kananställda vidochvärnpliktigaVerk därll§
följande fyra uppskovsgrupper.någontillfråga skall förasför uppskov av

kommunikationsverk eller in-inteverkstatliga ärUppskovsgrupp som
civilbe-och verkförvaltningskontorriksdagensgår samti uppskovsgrupp

kanslier.fälhavarnas
kommunikationverk.Uppskovsgrupp 2:

poli-och lokaladen regionalalänsstyrelser,3: landsting,Uppskovsgrupp
rädd-vägtrafikområden, kommunernasförledningsorgansorganisationen,

kommunika-förvaltningenkommunalainom denningskårer och verk utom
tionsverk.

verk.övrigaUppskovsgrupp 4:

3 civilpliktig enligt 4 kap.för dengäller inte ärkungörelseDenna22 § som
Sjöfartsverketsvidför personal1992:00 försvar ellercivilt§1 4 lagen om

fyrväsendet.för lots- ochorganisationoch lokalaregionala

januari 1992.i kraft den 1träderförordningDenna

1976:422.lydelseSenaste
Z 1976:422.lydelseSenaste
3 1981:646.lydelseSenaste
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Förslag till48.
1966:414 med vissaändring i kungörelsenFörordning om

tjänstepliktigavapenfriabestämmelser om

bestäm-1966:414 med vissa§ kungörelsenföreskriver 18Regeringen att
följande lydelse.tjänstepliktiga skall havapenfriamelser om

samband medtjänstepliktiga iförmåner vapenfriafråga tilll8§ l om
1976:1008 tillämpas ivärnpliktsförmånsförordningenskalltjänstgöringen

Befattningspen-särskilda bestämmelser.meddelarden mån regeringen inte
tjänstgör i rädd-vapenfri tjänstepliktigendast tillning betalas dock somen

enligt de bestämmelserberäknas därvidningskåren. Befattningspenning
får erhållandeförVapenfria tjänstepliktigacivilpliktiga.gäller för avsom

tidigare tjänstgöring enligttillgodoräkna sig värn-dagersättningentillägg till
1941:967.pliktslagen

skallvärnpliktsförmånsförordningens bestämmelsertillämpningenVid av
vapenfristyrelsen.myndighet inom försvarsmaktenmed avses

januari 1992.i kraft den 1förordning träderDenna

Senastelydelse 1983:458.
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49. Förslag till
Förordning ändring i anställningsförordningenom
1965:601

Regeringen föreskriver § 1965:6011 anställningsförordningenatt skall
ha följande lydelse.

l § Denna förordning gäller arbetstagare, omfattas 1976:600lagensom av
offentlig anställning och innehar eller uppehåller statligt regleradom som

tjänst.
Förordningen gäller inte den anställd i försvarsmaktensär isom reserver,

och vattenbyggnadskârenväg- eller i det militära försvaret ochreservstat
inte heller den anställd påär prästerlig tjänst.som

Denna förordning träder i kraft den januari1 1992.

1Förordningen omtryckt 1988:1021.
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50. Förslag till
Förordning ändring i tjänstepliktskungörelsenallmännaom
1961:461

frågaRegeringen föreskriver i allmänna tjänstepliktskungörelsenom
1961:461

dels §§i och orden "Kungl Majzt" skall bytas regeringen,1 8att ut mot
dels §§ följande4 och 6 skall ha lydelse.att

mån ändamålet4 I den det kan ske med uttagningen§ motverkas,attutan
bör i första hand frivilligt anmält sig till tjänsteplikt. Itas utpersoner som
övrigt skall skälig hänsyn till arbetsgivarens och den tjänstepliktiges öns-tas
kemål, tjänstepliktens på den tjänstepliktiges inkomsterinverkan och möj-

vårdnadsskyldighetlighet fullgöra olägenheten för den tjänsteplik-att samt
arbetsförhållandenatige förändring bostadsorten.ellerav en av

uttagning sker någon till räddningskåren,Innan skallär uttagenav som
någonräddningschefen Om till tjänsteplikt och kan beräknashöras. tas ut

anspråkkomma i för försvarsmaktens behov eller behovet personalatt tas av
räddningskåren,till bör han få arbetsuppgift kan förenas meden som

nämnda verksamhet.

Under beredskap får arbetsmarknadsstyrelsen6 § högsta bemyndiga länsar-
sådana §betsnämnden meddela föreskrifter det förstaenligt 1att som

påstycket ankommer styrelsen utfärda.att

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.



SOU 1989:42134 Författningstext

Förslag till51.
1958:262 angåendeändring kungörelsenFörordning iom

nr. 8811943den 17 decembertillämpningen lagen omav
under krigpolisens ställning

1958:262 angående§ tillämp-föreskriver kungörelsenRegeringen 7att
8811943 nr polisens ställning underden decemberningen lagen 17 omav

följande lydelse.krig skall ha

ändamålsenlig användning tillgänglig personalOm det krävs för7 § attaven
tjänstgör utanför anställningsom-fall förutpolisman i än sagtsannat somen

fårsådan tjänstgöring. Länsstyrelsenrådet, skyldig fullgörahanär att un-
§ andra från nämnda skyldighet.danta i 2 stycketpersonal som avses

anställningsområ-ålägga tjänstgöring utanförBefogenhet polismanatt en
§ den länsstyrelse polismannenandra fall i 5 eller 6 hardet i än somavsessom

fråga tjänstgöring inom län och polis-underställd. Om detär är ett annatom
be-uppehåller har länsstyrelsen i sistnämnda länsig i detta, sammamannen

får vederbörande polis-brådskande fall i stället för länsstyrelsenfogenhet. I
det möj-tjänstgöringen, varvid han dock dessförinnan,chef beordra ärom

för fullgörasig polismannen inte behövsligt, skall försäkra sär-attattom
åläggan-räddningstjänsten. Ombefolkningsskyddet ochskilda uppgifter för

detta tillhar meddelats polischef, skall anmälandet görassnarastomav en
tjänstgöra.det där polismannen skalllänsstyrelsen i län

den januari 1992.förordning träder i kraft 1Denna
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Förslag till52.
1944:648kungörelseniändringFörordning omom .

personalprövningsnämnder

1944:648 personal-kungörelsenfrågaiföreskriverRegeringen omom
prövningsnämnder

"regeringen,skall bytasMajzt§ Kunglorden motdels i 6 utatt
följande lydelse.§ hadels skall2att

sådanfrågor1 uppgifthar till avgöraPersonalprövningsnämnden att2 § om
1992:00§§ förordningen10 och 13enligt 4 kap.civilpliktuttagning till

nämnden.hänskjutits tillharcivilt försvar somom

januari 1992.deni kraft 1träderförordningDenna

1 1972:339.Senastelydelse
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53. Förslag till
Förordning ändring i förordningen FFS 1984:37om om
särskild ekonomisk hjälp och flyttningsbidrag till värnpliktiga;

Regeringen föreskriver §4 förordningen FFS 1984:37att särskildom
ekonomisk hjälp och flyttningsbidrag till värnpliktiga skall ha följande ly-
delse.

4§ §§1 och 3 tillämpas också på den som
anställdgenomgår utbildning inteutan att fullgörs enligt värn-vara som

pliktslagen 1941:967 till yrkesofficer eller reservofficer,
2. genomgår utbildning enligt 1980:1021lagen militär grundutbild-om

ning för kvinnor.
2 §§och 3 tillämpas också den med stöd 1992:00lagensom av om

civilt försvar eller lagen 1992:00 skyldighet tjänstgöra med 0rd-attom
nings- och bevakningsuppgifter tjänstgör inom försvarsmakten.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling FFS.
Förordningen träder i kraft den januari1 1992.
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till54. Förslag
FFS 1983:50Förordning ändring i förordningenom om

försvarsmaktens personal

§ FFS 1983:50Regeringen föreskriver 2 förordningen försvars-att om
följande lydelse.maktens personal skall ha

består följande2§ Den militära personalen av grupper.

OmfattarGrupp

Civilpliktig personal Personal medstöd kap.7, 4som av
eller lagen4 3 § 1992:001 §

civilt eller lagenförsvarom
skyldighet att1992:00 om

tjänstgöra medordnings- och
bevakningsuppgifter har tagits

för tjänstgöring i försvars-ut
makten

Yrkesofficerarna indelas i undergrupperna officerare, högskoleingenjörer,
försvarsläkare, försvarstandläkare, försvarsapotekareförsvarsveterinärer,
och försvarsmeteorologer.

FFS.Denna förordning skall kungöras i försvarets författningssamling
Förordningen träder i kraft den januari 1992.1
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Förslag till55.
FFS 1981:18förordningenFörordning ändring iom om

skadereglering inom försvaret, m.m.

FFS 1981:18föreskriver förordningen skadere-Regeringen att om om
glering inom försvaret, skall ha följande lydelse.m.m.

frågaföljer andra stycket, gäller denna förordning i§ Om intel annat omav
anspråk följandeersättning i fall.statenmot om

Skadestånd, skadestånd avtalsförhållanden,dock inte i skadan hän-om
verksamhetsområdet försvarsde-för sig till för de myndigheter hör tillsom

partementet.
påfall i för skador egendom till-2. Ersättning i 1änannat somsom anges

genomgårcivilpliktiga frivillig utbild-hör värnpliktiga, eller personal som
tjänstgöringsförhållan-skadan har föranlettsning vid försvarsmakten, om av

dena.
påErsättning i fall i för skador fiskefartyg och1änannat som anges

fiskeredskap, skadan har föranletts militär verksamhet.avom
Trafikskadeersättning beträffande fordon innehas eller brukas4. som av

myndigheter isom anges
Ersättning för bärgning eller tillvaratagande egendom till-annat av som

utländskthör eller brukas myndigheter i 1 eller mili-ärav som anges som av
tärt ursprung.

frågorframgår denna förordning inte gällersärskilda föreskrifterAv att
ersättningsanspråkförsvarsmaktens fasta egendom ellerrör somsom grun-

på påstående underlåtenhetdas felaktigt beslut eller meddela beslut.attom

författningssamling FFS.förordning skall kungöras i försvaretsDenna
kraft januari 1992.Förordningen träder i den 1
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Bilaga I

tillbehöverförfattningarytterligareFörteckning deöver anpassassom
terminologinden föreslagna

upplåtelseöverlåtelse ellerfallförbud i vissa1939:299 motLagen om
1§fartyg m.,av m.

upptagande växelpro-förutsträckning tiden1940:79Lagen avavom.
krigsfaravid krig ellertest m.m.

med svenskafraktfartbestämmelser1940:176 med vissaLagen om
§fartyg, 1

anstånd betalningmedförordnandeangående1940:300Lagen avom
§moratorielag, 11gäld m. m.

skydd för försvaretbestämmelser tillvissa1940:358 medLagen m.
§2m.,

§§1941:967 27 28 1Värnpliktslagen
§krigunder 1ställning1943:881 polisensLagen om

krigsfara 1krig ellerskyddsympning vid1952:270Lagen m. m.,om
§

1956:236 §1prisregleringslagAllmän
krigsförhållanden 1-6underbetalningsväsendet1957:68410. Lagen om

§§
krigsförhållandentaxeringsväsendet under1957:68611. Lagen m.om

§71m.
§krigsförsäkring, 11960:22 statlig12. Lagen om

§förstöring 1och1961:655 undanförsel13. Lagen om
utför-införsel ellerrörandeutfästelserangående vissa1964:1914. Lagen

krigshandelslag, §1sel varor m. m.av
§5 kap. 2anställning1976:600 offentlig15. Lagen om

§§§,1978:268 1-2 4Ransoneringslagen16.
§12i krig 1gränsövervakningen1979:108817. Lagen m. m.,om

§1982:763, 20sjukvårdslagenHälso- och18.
§1982:1080, 26Hälsoskyddslagen19.

krigs-krig ochsocialförsäkringsväsendet under1984:98920. Lagen om
§§, §fara, 2 111 -

§25olja och kol, 1beredskapslagring1984:104921. Lagen avom
naturgasområdet 1försörjningsberedskap1985:635Lagen22. om

§19
beredskapstillståndunderpostbehandling1951:51Kungörelsen23. om

§krig, 1och
civilai deninskränkningarangående vissa1951:165Kungörelsen24.

beredskapstillstånd och krigunderluftfarten
§vägtrafikombud, 41951:636 förInstruktionen25.

§§1960:385, 7-8järnvägsreglementeMilitärt26.
§14försvarsverksamhet,1970:301 frivilligKungörelsen27. om

§§§,1970:304 15 1714Hemvärnskungörelsen28. -
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29. 1973:206Kungörelsen motorreparationstjänsten §1om
30. Förordningen 1981:978 rikets indelning i militär- och civilområ-om

den §5m. m.,
31. Förordningen 1982:314 utnyttjande tullverkets kustbevakningom av

inom försvarsmakten, §1
32. Förordningen 1983:276 verksamheten inom försvarsmakten 38-om

§§39
33. 1984:825Förordningen verksamheten vid vissa statliga skolorom un-

der krig och vid krigsfara
34. Förordningen FFS 1985:3 hemvärnsmäns medverkan vid bevak-om

ning och efterspaning §2m. m.,
35. Teleförordningen 1985:765 §7
36. Förordningen 1988:14 med instruktion Sjöfartsverket,för 36 §§37-
37. 1988:78Förordningen med instruktion för luftfartsverket 37 §
38. Förordningen 1988:79 med instruktion §för postverket, 42
39. Förordningen 1988:256 med instruktion för kustbevakningen
40. 1988:521Förordningen med instruktion för bränslenämnden
41. 1988:707Förordningen med instruktion för banverket, §17

1988:85342. Förordningen med instruktion för styrelsen för psykolo-
giskt försvar, §1 7

43. Efterforskningsförordningen 1988:1039 §2
44. Förordningen 1988:1074 med instruktion för §vägverket 17
45. Förordningen 1988:1129 kommunal och landstingskommunalom

skolverksamhet underkrig och vid krigsfaram. m.
46. Förordningen 1988:1179 med instruktion för transportrådet §31
47. Förordningen 1989:000 byggnads- och reparationsberedskapen,om

§1
48. Särskilt avtal mellan och Sveriges Radio angåendeAB koncer-staten

verksamhet vid krig eller krigsfara, §1nens

innehållerFörfattningar civilförsvar i olika böjningsformertermensom
och sammansättningar

Riksdagsordningen: i försvarsutskottets7 ärenden.anges
1923:116Lag §hundskatt: i c1 1 bör civilförsvaret by-om mom.

"räddningskåren".tas ut mot
1940:358Lagen med vissa bestämmelser till skydd för försvaret

§i 11 bör civilförsvarsberedskap" bytas "skärpt ochut motm. m.:
högsta beredskap".

1962:381Lagen allmän försäkring: i § i11 kap. 2 bör "Civilför-om
svarspliktiga bytas civilpliktiga.ut mot

1951:51Kungörelsen postbehandling under beredskapstillståndom
§och krig: i 9 2 bör civilförsvarets" bytas hemskyddsorganisa-ut mot

tionens".
1951:636instruktionen för vägtrafikombud: i §1 bör "Civilförsvars-

chef bytas räddningschef och § bi 4 bör "civilförsvaret" by-ut mot
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"räddningskårens § dkrigsorganisation" i bör civil-4tas motut samt
försvarsmyndighet" bytas "kommunen".ut mot

1958:272 §Förordningen tjänstekort: i 2 bör civilförsvaret,om.
brandväsendet" bytas räddningstjänsten".ut mot

vägtrafikkungörelsen1972:594: §Terrängtrafikkungörelscn i 2 bör.
1974:98 för civilförsvaret bytas vägtrafikförordningenut mot
1992:00 räddningskårenför under övningar skärpt och högstasamt
beredskap".

1972:595: §Fordonskungörelsen i 2 bör vägtrafikkungörelsen
1974:98 för civilförsvaret" bytas "vägtrafikförordningenut mot
1992:00 räddningskårenför under övningar skärpt och högstasamt
beredskap".

1972:599: §10. Bilregisterkungörelsen i 2 bör "vägtrafikkungörelsen
1974:98 för civilförsvaret" bytas "vägtrafikförordningenut mot
1992:00 räddningskårenför under övningar skärpt och högstasamt

§i hänvisningen civilförsvarslagenberedskap 37 bör till bort.samt tas
1972:603: §Vägtrafikkungörelsen i bör11. 1 "vägtrafikkungörelsen

1974:98 för civilförsvaret bytas vägtrafikförordningenut mot
1992:00 räddningskårenför under övningar skärpt och högstasamt

§beredskap" och i bör civilförsvarskolonn" bytas11 "kolonnut mot
räddningskårensfordon i krigsorganisation.av

Åklagarinstruktionen 1974:910: §§12. i 55-57 bör "civilförsvarstjänstgö-
ring bör bytas "civilpliktstjänstgöring".ut mot

13. Körkortsförordningen 1977:722: §i 3 bör "vägtrafikkungörelsen
1974:98 för civilförsvaret bytas "vägtrafikförordningenut mot
1992:00 räddningskårenför under övningar skärpt och högstasamt
beredskap".
Arbetsmiljöförordningen 1977:1166: §14. i 14 bör "civilförsvaret bytas

räddningskårens krigsorganisation".ut mot
1978:594: §15. Terrängkörningsförordningen i 6 bör "civilförsvaret" by-

"räddningskåren".tas ut mot
16. 1980:657: §Sekretessförordningen i 1 bör "civilförsvarspliktig" by-a

"civilpliktig" bilaganoch i bör hänvisningen till Civilförsvars-tas ut mot
1992:00lagen i stället till lagen civilt försvar.göras om

Departementsförordningen 1982:1177: bilagan17. i finns angivet för-
uppgifter.svarsdepartementets

1986:171: §18. Luftfartsförordningen i 89 bör civilförsvarsövning" by-
räddningskårens"övningar med krigsorganisation".tas motut

19. Sjötrafikförordningen 1986:300: §i 4 kap. 3 bör "civilförsvarsbered-
beredskap".skap bytas skärpt och högstamot

1986:305: §§20. Svävarfartsförordnignen 10i 4 och bör "civilförsvaret
"räddningskårensbytas krigsorganisation.ut mot
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innehåller civilförsvarslagen ellertillhänvisningarFörfattningar som
civiltiirsvarskungörelsen.

förvaltningsdomstolar1971:309 behörighet för allmännaLagen om
mål: § hänvisningen bort.i kanvissa 1 1pröva tasatt

§ hänvisningen bon.1972:435 överlastavgift: i 9 kanLagen tasom
1975:140: § hänvisning i stället tilli 3 bör görasTrafikskadelagen en.

1992:00 försvar.civiltlagen om
§ hänvisning ikap. 4 bör1981:691 socialavgifter: i 2Lagen enom

1992:00 civilt försvar.stället till lagengöras om
övergångsbestämmelserna sak-1984:387: ihänvisningenPolislagen

aktualitet.nar
1940:383: § hänvisning i ställeti 6 börBevakningskungörelsen gö-en

1992:00 försvar.civilttill förordningen omras
låneunderlag för bostads-1978:384 beräkningFörordningen avom

1992:00 civilttill§ i stället lagenlån: i bör hänvisning göras5 omen
försvar.

värnpliktsnämnden: i 11988:1037 instruktion förmedFörordningen
1992:00 civilt försvartill lagen§ i stället3 bör hänvisning göras omen

1992:00 civilt försvar.och förordningen om

innehåller "civilförsvarsstyrelsen" ochbenämningenFörfattningar som
räddningsverk.bytas statensbör ut motsom

l §förstöring1961:656 undanförsel ochFörordningen om
1980:849 GATT-överenskommel-tillämpningFörordningen avom

1 §.upphandlingstatligomsen
vid statliga myndighe-1981:421 säkerhetsskyddetFörordningen om

§.7ter
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