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Till statsrådet och chefen för

försvarsdepartementet

Regeringen beslutade den 17 januari 1985 bemyndiga chefen för försvars-att
departementet tillkalla särskild utredare författningstek-att göraatten en
nisk civilförsvarslagen 1960:74,översyn omtryckt 1984:1026 och lagenav
1964:63, omtryckt 1984:1027 kommunal beredskap de andra för-samtom
fattningar reglerar de frågor behandlas i dessa dir.lagar 1985:1.som som

Till särskild utredare förordnades den 20 februari 1985 hovrättspresiden-
Övreför hovrätten för Norrland Carl-Ivarten Skarstedt. Till experter att

biträda utredningsmannen förordnades från tidpunkt kanslirådet isamma
försvarsdepartementet Ulf Bjurman, dåvarande kanslichefen i riksnämnden
för kommunal beredskap, försvarsdirektören vid länsstyrelsen inumera
Kronobergs län Jan Cedmark, språkexperten statsrådsberedningeni Barbro
Ehrenberg-Sundin, hovrättsassessorerna Björn Janson, försvarsdeparte-

och Bo Lövén, civildepartementet, dåvarandementet, avdelningsdi-samt
rektören i civilförsvarsstyrelsen, byråchefen i räddningsverkstatensnumera
Roland Nilsson. Från tidpunkt förordnades biträdande sekrete-samma som

departementssekreteraren i försvarsdepartementet Thomas Tjäder.rare
Den 8 februari 1988 förordnades Tjäder sekreterare.som

Den 1 april 1985 förordnades dåvarande hovrättsassessorn, hov-numera
Övrerättsrådet vid hovrätten för Norrland, Kjell Persson sekrete-att vara

i utredningen. Persson entledigades sekreterare den 1februari 1988rare som
och förordnades från tidpunkt.expertsom samma

Avdelningsdirektören dåvarandevid Överstyrelsen för ekonomiskt för-
Överstyrelsen för civil beredskap, Hans Wehlin förordnadessvar, numera

den oktober1 1985.expertsom
Till sakkunniga förordnades Evert Zetterberg, Svenska kommunförbun-

det, från den 15 november från1985 och den 1 januari 1986 Eva Sveman,
Landstingsförbundet.

Bo Lövén entledigades i utredningen den maj11 1986 och hov-expertsom
rättsassessorn i civildepartementet Ingrid Larén-Marklund förordnades som

den 12 maj 1986. Larén-Marklund entledigadesexpert den 21 november
1986.

Roland Nilsson entledigades från uppdraget den 1 1988 frånochmars
tidpunkt förordnades verksjuristen i räddnings-samma expert statenssom

verk Key Hedström.
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Sammanfattning

Vårt uppdrag

direktiv till särskildbeslutade januari 1985Regeringen den 17 utre-om en
dare civilförsvarslagstiftningen.överatt se

våren skulle led-1982 innebar kommunernaFörsvarsbeslutet övertaatt
nivå förpå i krig och haningen civilförsvarsverksamheten lokal ansvaretav

omfattande änd-genomfördesplanläggningen i fred. Mot den bakgrunden
1964:63 be-1960:74 kommunalringar civilförsvarslagen och i lageni om

93. Ipropositionenprop. rskr.redskap i december 1984 1984/85:49, FöU
denödvändigt genomgripandeanfördes bl.a. det med översynatt avvar en

författningar berördes förslagen.som av
verksamhet ienligt direktiven, kommunernasVi skulle, överväga to-om

författningar skapatalförsvaret skall i författning eller i flerasamlas samten
nuvarande ihop systematiskt ochbättre det hängerregelsystem änett som

begreppsmässigt.
frågan på svenskt med-också kravEnligt direktiven skulle vi klarlägga om

efterborgarskap tjänstemän i kommuner och landstingför vissa strävasamt
fråga ersättningförenkla exempelvis i kommunernasregelsystemen,att om

totalförsvaret.statsmedel för deras medverkan iav
på myndighets-organisationsförändringar centralMot bakgrund bl.av a.
1986:294nivå från förordningen ledningden juli 1986, tillkomsten1 omav

kraft vidcivila del, trädde ioch samordning inom totalförsvarets som samma
års försvars-tidpunkt, beredskapslagstiftningen i 1987och vad sadessom om

beslut fick tilläggsdirektiv den 20 augusti 1987.vi
terminologi inom vadGenom tilläggsdirektiven skulle överväga en ny

1960:513 beredskapstill-i dag civilförsvar, lagenbenämns översom omse
stånd därav behovetoch de andra författningar berörs övervägasamt avsom

för totalförsvarets civilaytterligare lednings- och samordningsbestämmelser
del.
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uppläggningBetänkandets

två vårabestår delar. I del I redovisar vi överväganden. I delBetänkandet av
förslag till författningstext.lämnar vi

vårt föreslår flera författningar. Motiven iarbete viSom resultat nyaav
beredskapshöjningar, ändringar i 13del behandlar framför allt lagenI om

ocksåoch civilt försvar. Vi lägger fram för-kap. regeringsformen lagen om
civilt försvar och förordning beredskapshöj-slag till förordning omen om en

avsnitt 3.8. föreslårockså behandlas i motiven Dessutom viningar, som
såsomföljdändringar i vissa centrala lagar kommunallagen och plan- och

åskåd-beredskapsförfattningar förbygglagen följdändringar i vissasamt att
våra får sådana författningar.liggöra hur lagförslag genomslag i

Totalförsvarstanken dess innebörd och konsekvenser-

Kriget totalt och civila och militäraEtt krig drabbar hela samhället. är resur-
måste för stå och lindra krigets verkningar.därför samverka att emotser

Härifrån principen totalförsvaret. Fredssamhället, dvs. detkommer somom
Vårsamtidigt basen för alla försvarsresurser. beredskapskall värnas, utgör

förmågamed andra ord samhällets inneboende krisergrundas mötaatt
och krig.

ocksåVårt totalförsvar skall civilbefolkningen verkningarnavärna mot av
ombesörja vårdkrigshandlingar bereda skydd, rädda nödlidande,attgenom

icke-militära på-och livsnödvändig försörjning. Dessutom skalltrygga en
sådana exempelvis samband medfrestningar och hot kunna imötasom en

ekonomisk och handelspolitisk kris.
åtgärderberedskapsförberedelserna omfattar alla de nöd-De civila ärsom

förbereda landet hot och för klara samhälletsvändiga för mot yttre attatt
krigsförhållanden. beredskapsförberedelserkris- eller Dessaomställning till

såväl landsting kyrkokom-berör statliga myndigheter kommuner, ochsom
också mycket för enskildamunala myndigheter. Förberedelserna betyder

sådana företag behövs för befolkningensoch för att tryggapersoner som
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och stödja försvarsmak-överlevnad,

ten.
således beredskapsfrågornaTotalförsvarstanken innebär angelä-äratt en

vårt försvarför samhället. I förslag till lag civilt kommergenhet hela om
såväl statliga myndigheter, kommu-detta till uttryck där sägsatt attgenom

organisationer, företag ochkyrkliga kommuner och landsting som en-ner,
hotbild både i fredstid och undersamverkaskilda skall mot en gemensam

för det civila för-krigsförhållanden. Bl. lägger fast ledningsstrukturena.
genomgå totalförsvarsutbildning och med-skyldighetoch att attsvaret en

vidta andra beredskapsför-verka i olika slag övningsverksamhet samt attav
verksamheten förbygga skyddsrum och planläggaberedelser attattsom

krigsförhållanden.
också vårt förslag tillkommer till uttryck lagTotalförsvarstanken genom

får möjlighet flexibeltberedskapshöjningar, där regeringen ochatt,enom
såvälråder höja beredskapen för statligadet krigsfara i Sverige,utan att
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myndigheter för kommuner, landsting och enskilda. Fördelen med dettasom
fårvi påär tid genomföra de kompletterande åtgärderatt attmera oss som

behövs för ställa församhället krigsförhållanden vad har iatt än dag.om

Vårt förslag till lag civilt försvarny om

Den lagen civilt försvar innehåller bestämmelser från civilförsvarsla-nya om
1960:74, omtryckt 1984:1026, 1964:63,lagen omtryckt 1984:1027gen om

kommunal beredskap, lagen 1964:64 skyldighet upplåta inkvarte-attom
ringsbostad 1973:861i krig lagen lokal kristidsförvaltning samtm. m., om
lagen 1981:1216 kyrklig beredskap. Lagen innehåller också heltom nya
bestämmelser, bestämmelserna ledning det civila försvaret ochex. om av

säkerhetsskydd i kommuner och landsting.om
Vi har valt kalla lagen för lag civilt försvar därför den haratt att ettom

vidare innehåll civilförsvarslagen. återspeglarän Den de förändringar som
skett årunder frågai ledningsstrukturen för det civila försvaretsenare om
och kommunernas ökade återspeglarDen också den vuxitansvar. syn som
fram totalförsvaret hela folkets angelägenhet.om som en

Även kallar den lagen för lag civilt försvar, det inteom nya om anser
meningsfullt och inte heller möjligt integrera olika specialförfattningaratt

reglerar verksamheter också ingår i det civila försvaret vårti lagför-som som
slag. Exempel på sådana författningar räddningstjänstlagen,är socialtjänst-
lagen och hälso- sjukvårdslagen.och ingårDetta inte vårtheller i uppdrag.
Sådana verksamhetsområden hälso- och sjukvårdenstora och social-som
tjänsten ligger därför vårtutanför förslag till lag civilt försvar, närutomom
det frågorgäller ledning och samordning skyldighet vidta bered-samt attom
skapsförberedelser. Den innehållerlagen i stället den verksamhetnya som

regleras i de lagar nämnde inledningsvis omfattar också så-nu som men
dant inte har reglerats tidigare. I drag har fåttlagen följande inne-storasom
håll:

det civila försvarets ledning och organisation, dvs. de ledningsuppgif--
bl. Överstyrelsen för civil beredskap, civilbefälhavarna,ter som a.

länsstyrelserna och kommunstyrelserna skall ha,
vilka beredskapsförberedelser kommunerna, landstingen deochsom-
kyrkliga kommunerna skall vidta,
civilpliktens omfattning,-
åtgärder skall vidtas inom funktionen befolkningsskydd ochsom-
räddningstjänst, åtgärder gäller skyddsrum, varning, ut-ex. som
rymning och verkskydd,
skyldigheten för upplåtaenskilda inkvarteringsbostad,att-
skyldigheten för kommunerna för den lokala kristidsförvalt-att svara-
ningen,
bestämmelser det skall finnas tillfredsställande säkerhets-att ettom-
skydd i kommuner och landsting,
påföljder vid brott vissa bestämmelser i lagen,mot-
möjligheten överklaga beslut.att-
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civilt försvari lagenviktigaste nyheternaDe om

kap.1Definitioner m. m.

ansvarsprincipen. Ansvars-den k.placeratkapitel harförstaI lagens s.
ocksåverksamhet i fredvissförden harinnebärprincipen att enansvarsom

då.upprätthållasverksamheten skallbehålla i krig,dettaskall omansvar
totalförsvaret, dvs.betydelse förverksamhetenavgörande ärDet är avom

överlevnad,civilbefolkningens upprätt-säkerställabehövs förden attom
försvarsansträngningarna.främjaochsamhällsfunktionerhålla viktiga

också några grundläggande begreppdefinierarkapitletdet förstaI som
vårtförståelsen lagförslag.viktiga förär av

verksam-definierar "all dentotalförsvar,sådant begrepp ärEtt somsom
för ställainför hot ochförbereda landetnödvändig för atthet yttreär attsom

krigsförhållanden omfattar total-Underkrigsförhållanden.samhället tillom
Vi har i kapitel 2verksamhet."samhälletsomställdahela det ut-försvaret

våra för definitionen.motivvecklat
befolkningsskydd räddnings-ochdefinierarvibegrepp ärEtt annat som

verksamheterräddningstjänstbefolkningsskydd ochMedtjänst. somavser
civilbefolkningenoch räddakrigsförhållanden skyddaunderförbehövs att

såledesUttrycketegendom. ämnatoch civil allmän äregendomenskildsamt
civilförsvarsverksamhet.uttrycketnuvarandedetersättaatt

Därmed försvinnerlagstiftningen.civilförsvar utmönstrasBegreppet ur
civilförsvarschef.ochcivilförsvarsorganisationbenämningarsamtidigt som

ocksåfallde allra flestaredan i dag iräddningschefkommunensEftersom
förändringnaturligdetcivilförsvarschef, kanbefattningenhar vara ensom

låt räddningschefensåväl fred i krig,räddningschef itala attvaraatt somom
uppgifterockså omfattandeharorganisation,lederi krig större mersomen

räddningskåren.fredstidadenän
civilförsvarsorganisation,lokalDå kan talainte längre anserom enman

Räddnings-räddningskåren under krig.tala ävenlämpligtdet är attatt om
demsåledesunder krig kommeruppgifterkårens och att motsvararesurser

civilförsvarsorganisationen.lokalaför dengällersom nu
påinflytandeför ochfår fortsättningeni störreKommunerna ett ansvar

de flestaverksamheten i krig. Iförkrävsdeuppbyggnaden somresurserav
kunna ligga tillräddningstjänstorganisationfredstidafall bör kommunernas

i krig.för verksamhetenbehöver haorganisationgrund för den mansom
ochbyggas personelltkommunermåste i flertaletRäddningskåren dock ut

har självaKommunernakrigstida uppgifter.sinakunna lösamateriellt för att
byggagivnadeför inomförutsättningargoda statenatt uppramarnaav

organisation.denna
därför byggasräddningskårens krigsorganisationbörfortsättningenI upp

till kom-materielmed plikt ochpersonalsä ställer tas utatt staten som --
fredstida rädd-denoch förstärkerkompletterarförfogande sommunernas

ningskåren.
räddnings-anställd vid kommunernaspersonalgäller den ärNär det som
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kårer såledesvi den skall ingå i kommunernasatt krigsorganisationanser i
stället för dagi skrivas in med civilförsvarspliktatt i civilförsvarsorgani-som
sationen.

Sammanfattningsvis anlägger vi det detsynsättet den fredstidaäratt rädd-
ningskåren i krig skall utökas med sådan personalsom med plikttas utsom
och med egendom ställer till kommunernasstaten förfogande försom att
uppgifterna inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten skall kunna lö-
sas.

Organisation och ledning 2 kap.m. m.

I lagens andra kapitel lägger fast det Överstyrelsen för civilansvar som
ÖCBberedskap har i frågor ledning och samordning de civila bered-om av

skapsförberedelserna. Dessutom preciserar det civilbefälhava-ansvar som
och länsstyrelsen kommunen, landstingetsamt och denren kyrkliga kommu-
har för nödvändiga beredskapsförberedelserattnen genomförs. För kom-

blir kommunstyrelsens samlade i dessa frågormunen författnings-nu ansvar
reglerat.

I kapitlet finns också vissa bestämmelser övergången till krigsorganisa-om
tion och ledningen det civila försvaret då beslut beredskapshöj-om av om
ning har meddelats bestämmelser mobiliseringensamt räddningskå-om av

och hemskyddsorganisationen.ren
Slutligen finns i kapitlet vissa bemyndiganden under skärpt ochsom

högsta beredskap civilbefälhavaren och länsstyrelsen rätt meddela deger att
föreskrifter behövs för ledningen och samordningen det civilasom försva-av
ret.

Planläggning, utbildning och andra beredskapsförberedelser 3 kap.

I lagens tredje kapitel har samlat bestämmelser skyldigheterna attom
vidta beredskapsförberedelser. Bestämmelserna innebär i huvudsak att

civilbefälhavarens och länsstyrelsens planläggningsansvar regleras,-
länsstyrelsens organisationsplan för civilförsvarsverksamheten ersätts-

länsstyrelsen fördelar ochatt förtecknar de statligaav resurser som
ställs till kommunernas förfogande,
kommunerna åläggs utreda konsekvenseratt bedömda hot och ris-- av
ker underlag för planläggningen,som
endast vissa kommunala planer lagregleras,-

för den mobiliseringsplanansvaret länsstyrelsen för närvarandesom-
skall förupprätta varje kommun överförs till kommunen,
utbildnings- och övningsverksamheten lagregleras,-
kommunernas skyldighet hålla medatt reservanordningar skärps,-
skyldigheten hålla med reservanordningaratt skall, anord-utöver-
ningar för elektricitet, och även anordningarvatten, förgas avse
värme och avlopp,
kommunernas och landstingens skyldighet hålla reparationsbe-att- en
redskap skärps,
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del ilandstingensförreservanordningarhålla medskyldigheten att-
medförsörjningenskyldighetenskall gällahand att tryggaförsta

elektricitet.

4 kap.omfattningTjånstepliktens

Bestämmelsercivilplikt.medcivilförsvarsplikten ersättsföreslårVi enatt
kapitel.fjärdei lagensvi placeratcivilplikten harom

Vii Sverige.bormedborgareutländskaomfattarCivilplikten även som
år,sjuttiofyllerårdetår och medtillmed femföreslår den förlängs manatt

år.sextiofemtidigaremot
omfattaockså kunnatillutökascivilpliktenföreslår vi attVidare annanatt

ochhälso-främstcivilförsvarsverksamhet,i dag ärdenverksamhet än som
kansjukvårdspersonalochför hälso-tjänstepliktensärskildasjukvård. Den

avskaffas.därmed
civilpliktige skallDenbegrepp.avskaffasCivilförsvarsorganisationen som
tjänstgörhanverksamhetorganisation ellerdentillhöraställeti som
"uttagning". Ut-medinskrivning ersättsuttrycketocksåföreslårVi att

tidi-på sättgenomförsuppgifterskildapersonal till somsammatagning av
uppgiftsskyldig-förmåner ochtjänstgöringstider,Bestämmelserna omgare.

civilförsvarslagstiftning. Bestäm-från nuvarandeförtshar överhet m. m.
användsförfall""lagaUttrycketoförändrade i sak.deli denna ärmelserna

förhindrad".giltigt skäl äravomskrivningarmedinte ersätts somutan
också avsnittet.igiltigaskäl ärVilka angessom

5 kap.Hemskydd

hemskydd.bestämmelservi inkapitel förfemtelagensI omnya
för hem-grundertillämpadehittillsinnebärbestämmelserna attDe nya

lagreglerade.blirskyddet

kap.Verkskydd 6

författningstekniskoch över-språkligefterkapitel försjätteTill lagens en
Verkskydd.reglercivilförsvarslagensöver omsyn

rådandeanpassningar tillochpreciseringarföljandesakfrågornågra görI
förhållanden.

haranläggningarochvid företag stororganiserasVerkskydd skall som-
medanläggningarnaellerföretagentotalförsvaret,förbetydelse om

särskiltblikanverksamhetensbelägenhet eller antasarttill sinhänsyn
stridshandlingar.vidutsatta

skallverksamhetvissbedriverdet dennormalfallet är somI ensom-
byggnadvissi dagverkskydd, inte ägarenorganisera enett avsom

anläggning.eller
Dessamånga företag.fred vidfinns iräddningsinsatserförResurser-

verkskydden.ingåockså iregelskall somresurser
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Dessutom föreslår utbildning och övningatt verkskyddspersonalen för-av
statlig myndighetutom också skall kunna genomförasav kommunen ellerav

den skall organisera verkskyddet.av som

Skyddsrum och skyddade 7 kap.utrymmen

Vi föreslår alla bestämmelseratt skyddsrum och skyddadeom utrymmen
samlas deti sjunde kapitlet. I bestämmelsernastort motsvarar dem gäl-som
ler i dag. Förslaget innehåller dock del nyheter.en

Vi föreslår benämningen skyddsrumsorteratt bort. I stället skalltas
skyddsrum och skyddade byggas i områdenutrymmen i krig kan antassom
bli särskilt verkningarnautsatta stridsmedel.av av

Kommunen skall bestämma dessa områden i samråd med länsstyrelsen.
Kommunen skall alltjämt bygga skydd i befintliga anläggningar Enm. m.

nyhet vi föreslår här länsstyrelsen,är detsom att finns särskilda skäl, fårom
ålägga ägaren anläggningen i stället för kommunenatt vidtaav nödvändiga
åtgärder.

Bland övriga nyheter kan nämnas det alltid skall föreliggaatt skyldighet
vårda och underhållaatt skyddsrum, även det i området där skyddsrum-om
finns inte längremet skall byggas skyddsrum. Länsstyrelsen får dock möj-en

lighet besluta sådanatt skyldighet inteatt längre skallom gälla. Detta fåren
också skyddsrum finns i områden däravse det skall byggas skyddsrum.som

I lagen läggs också fast skyldighet för fastighetsägaren skylt-en att genom
ning anvisning skyddsrum finns.ge om var

Särskilda skyldigheter för ägare och andra innehavare egendomav m. m.
8 kap.

I lagens åttonde kapitel samlas vissa bestämmelser skyldigheter för ägareom
och andra innehavare egendom, vadutöver följer bestämmelsernaav som av

verkskydd, skyddsrum och skyddadeom utrymmen.
De gällande bestämmelserna dessa skyldigheternu har förts frånöverom

civilförsvarslagen, efter frånÖversyn författningstekniska och språkligaen
utgångspunkter.

Nuvarande bestämmelser möjlighet låta ägare elleratt nyttjareom av en
byggnad eller anläggning anordna ledningscentralannan eller skyd-annan
dad uppehållsplats för civilförsvarsorganisationen bortfaller.

Utrymning samt och inüyttningsförbudut- 9 kap.

I lagens nionde kapitel har placerat vissa bemyndiganden för regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer under skärpt ochsom att högsta
beredskap besluta

utrymning och uppehållsplats för demom omfattas- utrym-som av
ningen,

utflyttnings- och inflyttningsförbud.om-

Vidare föreslås kommunerna fåratt samrådrätt i med länsstyrelsenatt be-
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sammanhangeti detochkommunen attdeninomutrymningsluta egnaom
uppehållsplatsen.påvistelsenförbestämmelsermeddela

används ochinte längre ter-omflyttning attocksåföreslårVi att termen
kvarstårutflyttningsförbud. Dessutombortflyttningsförbud ersätts avmen

förhål-område under vissatillinflyttningförbud ettbestämmelserna motom
landen.

sambandikyrkliga kommunerlandsting ochför kommuner,Skyldigheter
10 kap.flyktingmottagningochutrymningmed m.m.

kyrk-och delandstingenskommunernas,behandlaskapiteltiondelagensI
handberedskapoch högstaskärpt taunderskyldighet attliga kommunernas

för kommunernaskyldigheterocksåliksomflyktingarochutrymmandeom
varandra.hjälpalandstingenoch att

skyl-skallkyrkliga kommunernaoch delandstingen varaKommunerna,
grund besluttill kommunenkommerdem omhand avdiga att ta somom

Förslagetförhållanden.allvarligamycketandraföljdtillellerutrymning av
1980:620. inne-Dettasocialtjänstlagenibestämmelsernatillhar anpassats

befolkningför denlandstingensoch somkommunernasbär bl. ansvaratta
gällertill vadförhållandeividgaskommunrespektive som nutillkommer

biståndsärskiltbestämmelserdebehovfinnsinte längredet omoch att av
beredskap.kommunal§ lagenfinns i 2 omsom nu

kommu-intereglerarberedskapkommunali lagenBestämmelserna om
före-Vitill kommunen.kommerflyktingarfrågaskyldighet i somomnernas

ankommandeförkommunernasinförsbestämmelserslår ansvaratt omnya
kyrkliga kommunerna.och delandstingenocksågällerflyktingar. Detta

möj-beredskapkommunali lagenbestämmelsernanuvarande omDe om
ellerandra kommunerfå hjälplandstingeller attför kommunlighet ett aven

förhållandenexceptionellaandraochflyktingströmmarvidlandsting större
något.vidgasbiståndsskyldighetenföreslår dockVikvar. attsak finnasbör i

kommunförskyldighet attbestämmelserdeföreslår vidareVi enatt om
krigsfaraochkrigbl.ifolkförsörjningenför nuuppgifter somfullgöra a.
bestämmelsernamedförskristidsförvaltninglokali lagenfinns sammanom

övrigt.itotalförsvaretimedverkanför kommunens

kap.inkvarteringsbostad llupplåtaenskildaför attSkyldighet

innehavareellerförskyldigheten ägareregleras av enkapitletelftedetI
utrustningnödvändigbostad ochupplåtabostadslägenhetellerbyggnad att
jämförligdärmedkrigsskada ellerutrymning,grundpåden annanför avsom

inkvarteringsbostad.bostadbehöverhändelse en
inkvarteringsvär-ochinkvarteringsbostadanvisarkommunenDet är som

dessbostaden ellerOmupplåtelsen. ut-förersättningskäligtillden har rätt
skäligbetalar kommuneninkvarteringen,medsamband er-skadas irustning

sättning.
inkvarterings-upplåtabestämmelser vägranockså attfinnskapitletI om

beslut.upphävandebostad och av
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Säkerhetsskyddet i kommuner och landsting 12 kap.

I lagens tolfte kapitel finns helt bestämmelser säkerhetsskydd i kom-nya om
och landsting. Bestämmelserna har i följandemuner innehåll.stort

I kommuner och landsting skall det finnas tillfredsställande säker-ett-
hetsskydd frågori betydelse för totalförsvaret eller Sveriges säker-av
het i övrigt.
Tjänstemän och uppdragstagare i kommuner och landsting i inte- som
ringa omfattning får del sekretessbelagda uppgifter betydelseav av
för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt skall svenskavara
medborgare.
Personalkontroll bör få företas frågai vissa befattningshavare iom-
kommuner och landsting på sätt gäller för statligasamma som myn-
digheter.
Förtroendevalda i kommuner och landsting deltar i handlägg-som-
ningen ärenden, i inte ringa omfattning innehåller sekretess-av som
belagda uppgifter betydelse för totalförsvaret eller Sveriges säker-av
het i övrigt, skall svenska medborgare.vara

Förfoganderätt och andra särskilda bestämmelser 13 kap.

Vi föreslår de förfogandebestämmelseratt finns i civilförsvarslagensom nu
bort.tas

I stället bör bestämmelserna i förfogandelagen 1978:262 kunna tillämpas
på kommunerna och landstingen ändring i förfogandelagengenom en som

regeringen möjlighet bemyndiga kommuner och landstingger att beslutaatt
förfogande.om

För den förfoganderätt kan behövas under fredstid föreslårsom att ex-
propriationslagens nuvarande bestämmelser tillämpas.

I 13 kap. vi därför in hänvisning tilltar förfogandelagen och expropria-en
tionslagen.

I kapitlet har ocksåvi samlat vissa andra särskilda bestämmelser. Bl. a.
görs vissa hänvisningar till andra lagar har betydelse för totalförsvaret,som
såsom lagen undanförsel och förstoring näringsidkares ochom andrassamt
medverkan i totalförsvaret.

Vi föreslår också bestämmelsernaatt veterinärverksamhetenom som nu
finns i lagen 1981:292 tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonalom

veterinärpersonalsamt förs tillöver detta kapitel.m.m.
Regeringens bemyndigande utfärda föreskrifteratt varning och mörk-om

läggning finns i civilförsvarslagen har också förts hit, liksomsom vissanu
undantagsföreskrifter.

Påföljder 14 kap.m.m.

I lagens fjortonde kapitel har samlat bestämmelser påföljder, vite, för-om
verkande och hämtning. Nyheterna är att

lagens straffbestämmelser blir lättöverskådliga deän nuvarandemera-
ansvarsbestämmelserna i civilförsvarslagen,
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detilllag närmaredennaenligtbrottförstraffskalan anpassasgrova-
begås krigsmän,brottgäller förbestämmelser avsomgrovasom

mildras,fredstidibegås denna lagför vissa brottpåföljderna motsom-
kronor.tillhöjspenningböterför ettusenbeloppethögsta-

Överklagande 15 kap.beslutav

får överklagas.besluthurbestämmelserfinnskapitelfemtondeI lagens om
Vårt innebärförslag att

nuvarande be-enhetliga deblir änÖverklagandebestämmelserna mer-
civilförsvarslagen,istämmelserna

till vadförhållandeibegränsasöverklagakunnamöjligheten somatt-
fallet,närvarandeför år

tillöverklagasskall kunnabeslutkommunalthuvudregeln är att ett-
tillöverklagasskall kunnabeslutlänsstyrelsensochlänsstyrelsen att

bestämmer,regeringenmyndighetcentraladen som
skydds-frågorlänsstyrelse rörellerkommunbeslut omsomenenav-

kammarrät-tillöverklagaskunnaskallviteföreläggandenoch avrum
ten,

ibeslutöverklaganden utomskalllängre prövaregeringen inte av-
kan sär-prövning sägasregeringensdärundantagsfall,vissa vara av

fram-från regeringenställningstagandepolitisktdärskild vikt eller ett
nödvändigt.står som

landstingochersättning till kommunerEkonomisk

ersättningsbestämmelsernaplaceratharförsvarcivilttill lagI förslaget om
principernakommenteraförIställetsakfrågan behandlas. attide kapitel där

ivi valtkapitel hardessa attochtillmotiveniför ersättningen ettvart av
tilloch skälenbakgrundenbildsamladkapitelbetänkandets femte avge en

ställningstaganden.våra
pådelarlandstingenrespektivekommunernaochföreslårVi att staten

total-medverkan ilandstingensrespektivekommunernasförkostnaderna
med hälf-ersättningsåledesfårlandstingenochförsvaret. Kommunerna en

enligt besluttotalförsvareti stat-medverkanför sinkostnadersina avten av
ochutbildnings-planläggningensåvälgällaskallDettamyndighet.lig som

räddningskåren kom-iövningarnalokaladebl.övningsverksamheten, ava.
investeringarockså tillämpasskallersättningsprincipDennamunerna.

dendockförutsättning ärEnledningsplatser. attochreservanordningarför
reservanordningen behövs.ochriskanalysgjortkommunen attaktuella en

betydelsei regelvidtar harlandstingenochåtgärder kommunernaDe som
de falloch krig. Ii krisverksamhetenfred och föriverksamhetenbåde för

antingendelentillberedskapsinvestering störstafördå kostnaden avseren
andraenligtutgår ersättningkrigocheller kriserstörningarfredstida grun-

der.
detförenklingåstadkommavårt förslagför ärUtgångspunkten att aven

kostnaderFördelningennärvarande tillämpas.förersättningssystem avsom
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mellan landstingen få långsiktigoch kommunerna bör ochsamtstaten en
varaktig lösning.

Vårt förslag kan inte slutgiltig lösning de problem finnssomses en av som
inom detta område. frågan påDet gäller hur bästa och enk-ex. om man
laste begränsar beräknar deoch kostnader sedan skall fördelas.sätt Visom

frågadenna bör i sammanhang.närmare övervägasatt ett annatanser

Vårt förslag till lag beredskapshöjningar samtny om
§ändringar i 13 kap. 6 regeringsformen

Eftersom totalförsvaret i krig omfattar hela det omställda samhället, grundas
beredskapen inom totalförsvarets civila del på samhällets inneboende för-
måga kriser och krig. samhällsutvecklingen långtgåendehar lett tillmötaatt
rationaliseringar och effektiviseringar, vilket också medfört sårbar-ökaden
het.

Den militärtekniska utvecklingen har inneburit begränsade insatseratt
åstadkommakan skador. Förvarningstiderna ocksåhar härigenomstora

kommit reduceras.att
Detta innebär försvarsmaktens frånbehov stöd de civila samhälls-att av

sektorerna, i synnerhet vid mobiliseringsskede, har ökat påtagligt underett
det årtiondet.senaste

våraFör förslag till bestämmelser ledningen verksamhetenatt nya om av
under vad vill kalla skärpt och högsta beredskap fåskall kunna full effekt

vi måste få låtaregeringen möjligheter genomföra beredskaps-att attanser
åtgärderhöjande i tidigt skede kris.ett av en

föreslår 1960:513Vi därför lagen beredskapstillstånd ersättsatt om av
lag vi kallar lagen beredskapshöjningar. fårI lagen regeringenen ny som om

bemyndigande besluta beredskapshöjning i form skärpt beredskapatt om av
råderdet mycket förhållanden påallvarliga grundnär det krig ellerärattav

krigsfara utomlands eller Sverige har befunnit sig i krig eller krigsfaraattav
Äroch i form högsta beredskap Sverige i krigsfara. Sverige i krignär ärav

gäller högsta beredskap. Uttrycken skärpt beredskap och högsta beredskap
de olika beredskapstermerersätter alla finns i lagstiftningen i dag.som

För skall kunna krävslagen grundlagsändring. Vi föreslåratt antas atten
bemyndigandet §i 13 kap. 6 regeringsformen vidgas så regeringenatt genom
lagen fårberedskapshöjningar möjlighet höja beredskapen vidävenattom
sådana förhållandenmycket allvarliga orsakade krigsfara utanförärsom av
Sveriges denI nuvarande lagen beredskapstillstånd bemyndi-gränser. ärom

sågandet formulerat förstdet gäller Sverige i krigsfara.när äratt
Beslut beredskapshöjning vårtkan förslag viss verk-om genom avse en

samhet eller viss del landet såväloch kan riktas statliga myndighe-moten av
kommuner, landsting, enskilda organisationer företag. Ge-ochter motsom

vårt förslag regeringenkan genomföra beredskapshöjningen inom allanom
samhällssektorer samtidigt, den så vill.om
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förhållanden vårtUttrycket utomordentliga i regeringsformen iersätts
förhållanden",förslag med mycket allvarliga vilket inte innebär någon änd-

ring i sak.

för fullmaktslagstiftningen övrigtKonsekvenser i

Vårt får ocksåförslag till lag beredskapshöjningar betydelse förstorny om
fullmaktslagstiftningen.

såFullmaktslagarna har normalt konstruerats de träder i tillämpning iatt
krig. fordras således något särskilt regeringsbeslut.Det inte Myndigheter el-
ler andra skall fullmaktslag docktillämpa kommer antagligen inte attsom en
själva besluta sådan tillämpning påinte regeringen ellerett annatom en om

har kungjort Sverige befinner sig i krig.sätt att
ocksåFullmaktslagarna kan i tillämpning regeringen Sverigesättas av om

råder sådana förhållandeni krigsfara eller det utomordentligaär ärom som
föranledda krig eller krigsfara Sverige har befunnit sigsomav av

sådan måsteEn föreskrift regeringen enligt de flesta fullmaktslagarnaav
månadinom underställas riksdagen. Föreskriften upphör gälla denatten om

inte underställs riksdagen i tid eller riksdagen inte godkänner denrätt om
inom två månader från underställningen.

vårt förslagEnligt till lag beredskapshöjningar föreskrivs Sve-attom om
rige sådanti krig gäller högsta beredskap. I läge alla fullmaktsla-är sättsett

automatiskt i tillämpning. ocksåMen regeringen beslutaratt,gar anser om
högsta beredskap, skall fullmaktslagarna börja tillämpas. Någon under-om

ställning hos riksdagen vi inte nödvändig i sådana fall.anser vara
Vid beslut skärpt beredskap däremot inte fullmaktslagarnaattom anser

börjaskall tillämpas automatiskt. I stället bör det i fullmaktslagarna intas
bestämmelse förutsättningarna för beslut skärpt beredskap fö-atten om om

fårreligger, regeringen föreskriva dessa sådanskall börja tillämpas. Enatt
påföreskrift bör underställas riksdagen Några påsedvanligt exempelsätt.

fullmaktslagar med förändringar i nämnda hänseende har fogat till övriga
författningsförslag. Idel bilaga betänkandetII, 1 till har vi ytterligareangett

sjuttiotal påförfattningar bör ändras sätt.ett som samma

Tillämpningsföreskrifter till lagen

I förordningen beredskapshöjningar bör enligt vår mening i huvudsakom
följande regleras.

Inledningsvis bör hur beslut beredskapshöjningar skall tillkän-anges om
vårEnligt mening skall skärpt och högsta beredskap tillkännagesnages. ge-

påförordning kungörs sedvanligt i Svensk författningssamling.sättnom som
Men ljudradio och television skall användas för kungörande. Bered-även
skaplarm bör inte användas, främst hänsyn till den panik hos civilbefolk-av

sådantningen kan Beredskapslarmlarm skapa. skall däremot användasett
för tillkännage Sverige i krig. Om civilbefälhavaren eller länsstyrel-äratt att

beslutar beredskapshöjning, samrådskall ske med militärbefälhava-sen om
respektive försvarsområdesbefälhavaren.ren
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förordningen bör vad myndigheterna skall iaktta vid skärpt bered-I anges
åtta § vårtskap. Vi hänvisar här till de punkter i 7 i förordnings-tassom upp

förslag. Det i detsamma i dag gäller för beredskapsgradernaär stort sett som
också förIII och II. Detta skall gälla enskilda organisationer och företag som

påenligt skyldiga fortsättaÖverenskommelse eller sin verk-sätt ärannat att
samhet i krig.

För försvarsmakten gäller därutöver vad regeringen föreskriver i särskild
ordning. befolkningsskyddet och räddningstjänsten, hemskyddet, hälso-För

sjukvården vårtoch veterinärverksamheten skall enligt förslag gällasamt
för beredskapsgradernavad i dag gäller III och i avseende.utom ettsom

§EnligtDet gäller utskrivning patienter. 11 kommunala beredskapskun-av
vid beredskapsgradgörelsen gäller patienter skall skrivas i störstaatt ut

primärvårdmöjliga utsträckning. belastningen kommunernasFör inteatt
skall bli alltför vilket blir fallet vid för utskrivningar, har i försla-storastor,

i stället utskrivning patienter skall ske i den utsträckningget attsagt av som
det möjligt.är

Vid högsta beredskap skall krigsorganisationen intas. Det förutsätter att
regeringen i särskild ordning beslutar vissa undantag för försvarsmakten. Vi-
dare beslutar regeringen i särskild ordning flyttning till särskildom uppe-
hållsplats myndigheter. frånför vissa centrala Till skillnad bestämmelserna i
förordningen myndigheters beredskap föreslårstatliga detattom m. m.

någoninte in bestämmelse övriga myndigheter flyttaskall till sär-tas attom
skild uppehållsplats fårvid högsta beredskap. Detta ske efter särskilda be-
slut regeringen eller efter regeringens bemyndigande civilbefälhavarenav av
eller länsstyrelsen.
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Vårt uppdrag1

1.1 Direktiven

Regeringen den januaribeslutade 17 1985 direktiv till särskild utre-om en
dare återgescivilförsvarslagstiftningen. Direktiven bilagai Iöveratt se .

De grundläggande bestämmelserna civilförsvaret finns i civilför-om
1960:74, 1984:1026svarslagen omtryckt och civilförsvarskungörelsen

0960:377, 1986:1046.ändrad medverkanKommunens i totalförsva-senast
i de delar inte hör till civilförsvaret 1964:63,regleras i lagenret som om-

tryckt 1984:1027 kommunal beredskap och i den kommunala bered-om
1964:722, 1986:1053.skapskungörelsen ändrad senast

vårenMot bakgrund försvarsbeslutet 1982, innebar kommu-attav som
skulle ledningen civilförsvarsverksamheten på lokal nivå iövertanerna av

krig och ha för planläggningen i fred, genomfördes omfattande änd-ansvaret
prop.ringar decemberi de nämnda lagarna i 1984 1984/85:49, FöU rskr.

93. s.36I propositionen framfördes bl.a. det mednödvändigtatt var en
genomgripande de författningar berördes förslagen.översyn somav av

I direktiven vi skulle kommunernas verksamhet iövervägaattangavs om
totalförsvaret skall samlas i författning eller i flera författningar attsamten
vi skulle regelsystem bättre det nuvarandeskapa hänger ihopänett som sys-
tematiskt och begreppsmässigt.

Vi skulle vidare, bakgrund utökadekommunernas över-mot av ansvar,
1964:64, 1978:267behovet lagen ändrad skyldighetväga senast attav om

upplåta inkvarteringsbostad i krig I den mån bestämmelserna behövs,m. m.
skulle de kan inordnas i samlat lagverk.pröva ettom

En uppgift har varit undersöka behovet förfoganderätts-attannan om av
bestämmelser vårtskall tillgodoses författningsarbete be-ellergenom om

1978:262,stämmelserna bör samlas i förfogandelagen ändrad senast
1981:838.

direktivenI det vidare besvärsreglerna i nuvarande lagstiftningsägs äratt
svåröverskådliga och besvärsrätten sannolikt kan begränsas. I fallatt vart
bör enhetlig besvärsordning kunna utformas. Vi har sökt när-atten mera

klarlägga detta.mare
DsVi har bakgrund vad anfördes i betänkandet Föäven, mot somav

1984:3 Kommunal beslutsordning under beredskap och krig, velat klarlägga
frågan påkrav svenskt medborgarskap vissa tjänstemänför i kommunerom
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bedrivits inomockså beaktat det arbetedenna del harlandsting. Ioch som
diskrimineringsutredning-anledningmedarbetsmarknadsdepartementet av

ställning.rättsliga1984:6 Om utlänningarsDsbetänkande Aens
regelsyste-förenklingar iefterockså hafthar strävadirektivenEnligt att

för derasstatsmedelersättningfråga kommunernasexempelvis i avommen,
Vår uppgiftdetaljregleringar.undvikatotalförsvaret,imedverkan attsamt

målmed degår förenaså dessautforma förslagenvarithar attatt somatt
Ckommunberedningens1983:03C ochdemokratiberedningens stat -

på.inriktats1983:02 hararbete
på central myndighets-organisationsförändringarbakgrund bl.Mot av a.
1986:294 ledningförordningen1986, tillkomstennivå från juliden 1 omav

trädde i kraft viddel,civilatotalförsvaretssamordning inomoch sammasom
beredskapslagstiftningenpåavseendeårs försvarsbeslut ioch 1987tidpunkt,

bilagaåterges i 2.Dessaaugusti 1987.tilläggsdirektiv den 20fick vi
förslagoch lämnafick vi i uppdrag övervägatilläggsdirektivenGenom att
lämnacivilförsvarbenämnsvad i dagterminologi inom samttill somen ny

Våraområdet. slutsatserockså i övrigt inomterminologiändradförslag till
föreslå enligt deskalldet regelsystemredovisas idärvidskall ur-som

direktiven.sprungliga
beredskapstill-1960:513lagenvi i uppdragVidare fick överatt omse

bered-så beslutden,berörsförfattningarstånd de andraoch att omavsom
statligakrigsfaretillstånd riktasåtgärder föreskapshöjande motett som

landsting. Dessutomochfår i kommunerockså genomslagmyndigheter
begreppsbildning.enhetligåstadkommaförsökaskulle vi meren

ytterligarebehovettilläggsdirektiven övervägavi enligtSlutligen skulle av
civila del.totalförsvaretsförsamordningsbestämmelserlednings- och

skrivelseSärskild1.2

februari 1985den 21regeringenskrivelse tillcivilförvaltning har iFörsvarets
1960:515 Rege-beredskapskungörelsenändringar ihemställt m. m.om

framställningen tillöverlämnafebruari 1988beslutade den 11ringen att
arbete.beaktas i dessCFL-utredningen att

bedrivandeArbetets1.3

förhållandenfaktiskaochproblem, behovkunskapfå fördjupadFör att om
så-centrala myndigheterför delsföreträdaremedöverläggningarhar vi haft

beredskapför civilförsvarsstaben, Överstyrelsenöverbefälhavarensom
såsom civilbefälha-myndigheterregionalaräddningsverk, delsoch statens

samband medofta iförsvarsområdesbefälhavare,och stu-länsstyrelservare,
landsting.ochmed kommunerockså överläggningarhaftVi hardiebesök.

Luleå, hosi Malmö ochcivilbefälhavarkansliernagjorts vidharStudiebesök
lands-hosVärmlands länKronobergs ochi Malmöhus, samtlänsstyrelserna

Östergötlands studiebe-gjortharlän. DessutomSkaraborgs ochitingen
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sök hos försvarsområdesbefälhavaren vid Kronobergs I 11/regemente
F0 16/18 och domkapitlet i Växjö stift.

Vid överläggningarna har samtal förts med militärbefälhavaren iäven
Övre Norrlands militärområde, civilbefälhavaren i Västra civilområdet samt
landstingen i Norrbottens och ocksåMalmöhus län. Samtal har förts med
företrädare för Malmö, Helsingborgs, Växjö, Luleå och Haparanda kom-
muner.

vårtI arbete med lämna förslag till lag beredskapshöjningaratt en ny om
års1960 beredskapstillstånd våralag förslagersätter till änd-samtsom om

ringar i 13 regeringsformenkap. har kontinuerlig dialog förts med över-en
befälhavaren. Våra förslag i denna del redovisas i kapitel

För studera verkskydden och kopplingen mellan räddningstjänst enligtatt
räddningst 1986: 1102j änstlagen civilförsvarsverksamhetoch enligt civilför-
svarslagen har studiebesök gjorts vid Supra AB i Landskrona och Fläkt AB
i Växjö.

För studera hur det civila försvaret organiserat på nivålokal iär andraatt
Österrikeländer har vi företagit två utlandsresor, till Schweiz tillsamten en

och Jugoslavien. återfinnsReserapporterna i bilaga Utredningsmannen,
sekreteraren och har vidare företagit arbetsresa till Norge förexperten en
överläggningar med Direktoratet for Sivilt Beredskap.

1.4 Sammanhang med utredningsverksamhetannan

våraI direktiv det brast i harmoniseringen föreskrifternamellan iattangavs
1974 års brandlag och civilförsvarslagen. I samband med arbetet på att ta
fram den räddningstjänstlagen bereddes tillfälle lämna synpunkter.attnya

frågaI kompetens- och ansvarsfördelningen på den lokala nivån harom
vi beaktat de överväganden redovisades i betänkandet Ds 1984:3Fösom
Kommunal beslutsordning under beredskap och krig. Betänkandet har även
utgjort våraunderlag för överväganden säkerhetsskyddet i kommunerom
och landsting. övervägandenDessa behandlar i kapitel 12. I dettanärmare
sammanhang har diskrimineringsutredningens arbete och regeringensäven

1985/86:7proposition utlänningars rättsliga ställning beaktats.om
När det gäller kommunernas roll i samband med flyktingomhänderta-

gande och vårt författningsarbete i denna del har samrått med in-statens
vandrarverk.

ocksåVi har remissorgan anmodats invandrarver-överatt yttrasom oss
kets förslag utformningen beredskapen för mottagande och omhän-om av
dertagande flyktingar under kriser arbetsmarknadsdeparte-och i krigav

2801/87.1987-07-02, dnr I Pmentet
Dessutom har vi, med anledning våra tilläggsdirektiv, haft till uppgiftav

behovet ytterligareöverväga lednings- och samordningsbestämmelseratt av
för totalförsvarets civila del. Vi har samråtti denna del med Överstyrelsen
för civil beredskap, regeringen fått i uppdrag i samarbete medattsom av
överbefälhavaren totalförsvarets ledningssystem.överse
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uppläggningBetänkandets1.5

delvåra överväganden. Itvå redovisarbestår delar. I del IBetänkandet av
författningstext.tillförslaglämnar

iförfattningar. Motivenföreslår fleravårt arbeteresultatSom nyaav
13beredskapshöjningar, ändringarna iframför allt lagenbehandlardel I om

framlägger vicivilt försvar. Därutöveroch lagenregeringsformenkap. om
beredskaps-förordningcivilt försvar ochförordningtillförslag omenomen

avsnitt 3.8, följdändringarockså behandlas i motivenhöjningar samtsom
fåråskådliggöra våra lagförslaghurförberedskapsförfattningari vissa att

beredskapsförfattningar har vi tagitförfattningar. Dessasådanagenomslag i
del II.in i

det radföljdändringar finnstagit indär vi harde författningarFörutom en
under vissabemyndiganderegeringenberedskapsförfattningar attsom ger

i hän-från gällande lagstiftningavvikelsermeddelaförutsättningarangivna
framgår bilaga 1 iförfattningardessakrig. Vilka ärkrigsfara ochdelse avav

del II.
kapitel 2på följande Iupplagtbetänkandet i sätt.Del l är stort gerav

behandlar vi varjeDärefterför lagförslagen.utgångspunkternade viktigaste
nödvändigaberedskapshöjningar ochden lagenför sig;lagförslag omnya

civilt försvar i kapitel3 och den lagengrundlagsändringar i kapitel omnya
4.

kapitlen i lag-ochavsnitt,indelat i 15Kapitel 4 är vart ett motsvararsom
sammanfattning det viktigastemedvarje avsnittVi inlederförslaget. aven

till de olikaoch motivenbakgrundenDärefterinnehållet i kapitlet. ger
rubriker ochförsökt med hjälpVi haromfattar.kapitletförslag att avsom

innehållet i ochöverblickskapainledningar översammanfattande texten
läsningen.därmed underlätta

författ-i rad olikaförsvar finns i dagcivilti lagenBestämmelserna enom
bered-kommunalcivilförsvarslagen, lagenfinns de iförsta handningar. I om
ocksåharcivilt försvarberedskap. Till lagenkyrkligoch lagenskap omom

upplåta inkvarteringsbo-skyldighetfrån lagenbestämmelserfört attöver om
Någon specialmotiveringkristidsförvaltning.lokalstad i krig och lagen om

till nuvarande bestäm-motsvarighetparagrafernasenskildadeangersom
något utförligareVi har i stället valtbetänkandet.finns inte med imelser att

kapitelavsnitten ivåra överväganden i de olikaredovisa
förför hur kostnadernatill principervårt förslagredovisarkapitel 5I

och beräknas. Ersätt-bör fördelascivila försvaretåtgärder inom detvissa
åtgär-kapitel behandlarplacerade i dei lagenningsbestämmelserna är som

detta kapitel.redovisar vi imotiven för demfrågaderna i men
iutvecklingen civilförsvaretsammanfattningfåvilldemFör avavsom en

viktigabilagahistorik i Denkort närställtSverige har angersamman en
betytt förderas förslag haroch vadområdet har tillsattsinomutredningar

väpnadeskydd vidcivilbefolkningensutvecklingen angrepp.av
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någralagstiftning2 Behovet av ny -

utgångspunkter våra förslagför

innebörd2.1 Totalförsvarstanken dess och-
konsekvenser

totalt och civila och militäraEtt krig drabbar hela samhället. Kriget är resur-
ståmåste för och lindra krigets verkningar.därför samverka att emotser

detHärifrån principen totalförsvaret. Fredssamhället, dvs.kommer om som
Vår beredskapskall samtidigt basen för alla försvarsresurser.värnas, utgör

på inneboende förmåga kriserandra samhälletsgrundas med ord mötaatt
och krig.

så-hand fredsbevarande haTotalförsvaret skall i första attgenomvara en
och beredskap angripares förluster ochdan styrka, sammansättning att en

vårtsamband med försök utnyttja land inte sigandra uppoffringar i att ter
rimliga förhållande fördelarna.i till

Vårt ocksåtotalförsvar skall civilbefolkningen verkningarnavärna mot av
vårdrädda nödlidande, ombesörjakrigshandlingar bereda skydd,attgenom

på-försörjning. skall icke-militäraoch livsnödvändig Dessutomtrygga en
sådana exempelvis i samband medfrestningar och hot kunna mötas enom

ekonomisk handelspolitisk kris.och
vårtalltså samhälles totala ansträngningar.I krig omfattar totalförsvaret

har tidigare beskrivits maskineri medDet svenska totalförsvaret ettsom
symboliserat militära försvaret,olika kugghjulen har det civil-kuggh jul, där

det psykologiska försvaret och övrigtförsvaret, det ekonomiska försvaret,
ingått.och polisväsendet har Denna defi-totalförsvar, där bl. tele-post-,a.

nition knutit till organisationstänkande.har i allt väsentligt ettan
organisationstänkande1970-talet har emellertid dettaSedan slutet av

vårt omfat-kommit omvärderas. talar i stället totalförsvarMan attatt nu om
måste upprätthållas för samhälletsmilitära och civila verksamhetertar som

måstemängd verksamheter kunna fungeraöverlevnad. Detta innebär att en
såväl beredskapen hot skilda slagunder kriser i krig. För mötaatt attsom av

såväl på påförberedelser civil militärskall god krävs olika typer somvara av
sida.

omfattar åtgärder nöd-civila beredskapsförberedelserna alla deDe ärsom
vändiga förbereda landet hot och för klara samhälletsför mot yttre attatt
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omställning till kris- krigsförhållanden.eller Dessa beredskapsförberedelser
berör såväl statliga myndigheter kommuner, landsting och kyrkokom-som
munala myndigheter. Förberedelserna betyder också mycket för enskilda

för sådanaoch företag behövs för befolkningensatt tryggapersoner som
överlevnad, upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och stödja försvarsmak-
ten.

Totalförsvarstanken såledesinnebär beredskapsfrågorna angelä-äratt en
genhet för hela samhället. vårtI förslag till lag civilt försvar kommerom
detta till uttryck där såväl statliga myndigheter, kommu-sägsatt attgenom

kyrkliga kommuner och landsting organisationer, företag ochner, som en-
skilda skall samverka bådehotbild i fredstid och undermot en gemensam
krigsförhållanden. Bl. lägger vi fast ledningsstruktur för det civila för-a. en

och genomgåskyldighet totalförsvarsutbildning och med-svaret att atten
verka i olika slag övningsverksamhet vidta andra beredskapsför-samt attav
beredelser bygga skyddsrum och planlägga verksamheten föratt attsom
krigsförhållanden.

Totalförsvarstanken ocksåkommer till uttryck vårt förslag till laggenom
beredskapshöjningar, fårdär regeringen möjlighet flexibelt ochatt,om en

det råder krigsfara i Sverige, höja beredskapen såväl för statligautan att
myndigheter för kommuner, landsting och enskilda. Fördelen med dettasom

de engagerade i totalförsvaret fårär är tid sig genomföraatt attsom mera
de kompletterande åtgärder behövs för ställa samhället för krigs-attsom om
förhållanden vad de har i dag.än

2.2 Den ledningsstrukturen inom det civila försvaretnya

En viktig utgångspunkt vårtför förslag den ändrade ansvarsfördelningär för
det civila försvaret har genomförts under år, bl. det störresom senare a. an-

kommunerna har fått. Vi vill därför kort redogöra för de föränd-svar som
ringar skett det gäller ledningen de civila delarnanär totalförsvaretsom av av
och för beredskapsförberedelserna, inte minst kommunernasansvaret nya
roll.

Som tidigare har drabbar krig hela samhället. Civila och militärasagt ett
måste samverka för stå och lindra krigets verkningar.att emotresurser

Fredssamhället grunden för alla försvarsansträngningar.utgör
ocksåVi har konstaterat de civila beredskapsförberedelserna omfattaratt

åtgärderalla de nödvändiga för förberedaär hot ochatt mot yttresom oss
för klara samhällets omställning till kris- eller krigsförhållanden. Dessaatt
beredskapsförberedelser såvälberör statliga myndigheter kommuner,som
landsting och kyrkliga kommuner. Förberedelserna har dessutom bety-stor
delse för enskilda sådanaoch för företag behövs för att tryggapersoner som
befolkningens upprätthållaöverlevnad, viktiga samhällsfunktioner och
stödja försvarsmakten.

För förbättra samordningen beredskapsförberedelserna inom total-att av
försvarets civila del beslutade prop.riksdagen i juni 1985 1984/85:160, FöU
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388 Totalför-rskr. ledningen de civila delarna totalförsvaret.11, om av av
från 1986 verksamhetsområdencivila del indelas den 1 juli i olikasvarets

funktioner. sådanapå verksamhetsområden eller funktionerExempel år
civil ledning och samordning, befolkningsskydd och räddningstjänst, hälso-

sjukvård,och skolväsende och flyktingverksamhet.transporter,
påVid tidpunkt genomfördes rad organisatoriska förändringarsamma en

Överstyrelsennivå.central för ekonomiskt försvar ombildades till översty-
ÖCB, vidgade uppgifter.relsen för civil beredskap fick Riksnämndensom

rådombildades till förför kommunal beredskap kommunal beredskapett
ÖCB. Civilförsvarsstyrelsen och brandnämndknöts till statenssom upp-

självständiga myndigheter och i stället inrättades rädd-hörde statenssom
ningsverk.

Ledningsstrukturen för den civila delen totalförsvaret byggerav som
på verksamhetsområden funktionerindelning i med funktions-nämnts en

ansvarsområden områdesan-ansvariga myndigheter och i geografiska med
ocksåsvariga myndigheter, har samordnande och inriktande roll. Visom en

återkommer i avsnitt 4.2 till beskrivning ledningsorganen ochnärmareen av
ledningsuppgiftema.

årsframhållit och 1987 försvarsbeslut tillSom vi redan har 1982 lett en
och förändring kommunernas igenomgripande utveckling av engagemang

totalförsvaret. viktig faktor i detta sammanhang civilförsvars-En mycket är
verksamhetens lokala anknytning tillskapandet hemskydds-samt av ennya
organisation. det försvarsbeslutet betonas dessutomI senaste att ansvars-
principen grundläggande betydelse inom det civila försvaret. Dennaär av

för ocksåprincip innebär den har verksamhet i fred haratt som ansvar en
då. sådantför verksamheten i krig, den skall bedrivas Medansvaret ettom

måsteföljer i fredstid planera för hur verksamheten skallattansvar man
måstekunna bedrivas i krig och vidta vissa andra beredskapsförbere-att man
övning.delser, exempelvis utbildning och

vårenRiksdagsbeslutet 1985 ledningen de civila delarna totalför-om av av
också fråninnebar kommunstyrelsen den 1 juli 1986 blev högstasvaret att

nivåtotalförsvarsmyndighet på lokal med uppgiftcivila tillatt attse en sam-
ståndverkan kommer till med övriga totalförsvarsmyndigheter inom kom-

område. dock någonDenna uppgift innebär inte för kommun-rättmunens
meddela direktiv till statliga myndigheter inomstyrelsen exempelvisatt

kommunen.
årenUnder de har omfattande beredskapsplanläggningsenaste genom-en

förts i kommunerna. Dessutom bedrivs omfattande utbildnings- och öv-en
frågor, såsom materielhanteringenningsverksamhet. Vissa och övning av

bl. undsättningsenheterna, finns kvar lösa innan kommunernasatta. enga-
frågagenomförts fullt materielhante-i totalförsvaret har Iut.gemang om

pågårringen försöksverksamhet kan leda till ändrade ansvarsförhål-en som
årlanden i framtiden. under slutet 1988 tillsatta försvarskommitténDen av

fått frågor.har i uppdrag lämna förslag i dessaatt
såledesKommunernas viktiga roll i totalförsvaret har kraftigt befästs och

årens måstefördjupats de reformarbete. Vi dettaattsenastegenom anser
komma till uttryck i den lagen civilt försvar.omnya
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terminologiska problemen2.3 De

Civilförsvarsbegreppet i nuvarande lag2.3.1

uttalades civilförsvaretnuvarande civilförsvarslagenI förarbetena till den att
åviladeförsvar inte försvars-sådan verksamhet för riketsskulle utöva som

anfallavsåg rädda liv och egendom vidoch skydda ochmakten motattsom
framgick tillverksamhet. denna beskrivningriket likartad Avsamt enannan

försvarsorganisation.civilförsvarets civilbörjan karaktär av
i verksamhetuppgifter deladesCivilförsvarsorganisationens vä-upp av

verksamhetförebyggande skadeavhjälpande karaktär,sentligen och som
stöduppgifter i totalförsvaret. Föravsåg försvar vissainte direkt landets samt

civilförsvarsverksamhet fanns särskilda tjänste-genomföra olika slagatt av
grenar.

avsågpå direkt landets försvar kanexempel verksamhet inteSom som
brandcivilförsvarsorganisationen kunde ingripa ellernämnas att mot annan

frågaverksamhet. civilför-sådan fientlig Iskada förorsakatsän omsom av
precisering sig istöduppgifter totalförsvaret lämnades ingenisvarets vare

På fasta ledningsorganisa-förarbetena. grund sinförfattningarna eller i av
ansågs emellertid civilförsvaret kunnauppbyggnaden i övrigttion och vara

de ordinarie samhällsorganeneffektivt stödorgan i olika sammanhang närett
tjänstegrenarförmådde krafter sina uppgifter. Sominte med lösaatt egna

sjukvårdstjänsträddningstjänst, brandtjänst,ledningstjänst,kan nämnas
skyddstjänst.och

på civilförsvaret utgjordebyggde således tankenCivilförsvarslagen att en
tidigare civilförsvarsstyrel-administrerades densärskild organisation avsom

planläggningen och liksomsvarade förDet länsstyrelserna som,somvarsen.
olika befattningar med stödfortfarande fallet, rekryterade personal iär av

civilförsvarsverksamheten ci-På nivå leddescivilförsvarsplikten. lokal av en
vilförsvarschef.

års försvarsbeslut för led-grundtankarna i 1982En att ansvaretvarav
civilförsvarsberedskapunder skullecivilförsvarsverksamhetenningen av

påläggas kommunerna.
civilförsvar bör betecknabl. begreppetI försvarsbeslutet att enangavs a.

genomfördes vissaTill följd beslutetverksamhet och inte organisation.en av
prop.från 1985 1984/85:49, FöUden januariändringar i civilförsvarslagen 1

civilförsvar definition93. fick begreppetrskr. Genom ändringarna en
junitilläggsprotokoll I den 10 1977till definitionerna iknötnärmaresom an

rörande skydd för offren i10 augusti 1949till Genêvekonventionerna den
Från tidpunkt avskaffades civil-internationella väpnade konflikter. samma

och lo-och skillnaderna mellan regionaltförsvarets särskilda tjänstegrenar
kalt civilförsvar.

Civilförsvarsverksamheten omfattar nu
åtgärder för varning,alarmering och andra

inkvartering,utrymning, omflyttning och
och andra skydd,anordnande skyddsrumav
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mörkläggning,.
räddning liv och egendom, inbegripet första hjälp åt skadade,av.
brandsläckning,

.
upptäckande och utmärkande farliga områden,av.
sanering och liknande skyddsåtgärder,.
förläggning och utspisning nödställda,av.

10. kompletterande åtgärder nödvändigaär för uppgifterna 1-9attsom
skall kunna fullgöras,

11. planläggning och andra för verksamheten behövliga förberedelser.

Civilförsvarsverksamheten omfattar också bistånd andra samhällsorgan i
fråga om

hälso- och sjukvård omhändertagande flyktingar,samt av
brådskande åtgärder för ordningen i olycksdrabbade områdenatt skall

kunna återställas och upprätthållas,
brådskande återställande i funktionsdugligt skick oumbärliga all-av

anläggningar,männa
brådskande begravningar,
bevarande egendom väsentlig betydelse för befolkningensav över-av

levnad.

propositionen 1984/85:49 ändring i civilförsvarslagen 1960:74,om m. m.,
sade departementschefen den civilförsvarsplanläggning kommunenatt som
åläggs utföra i möjligaatt största utsträckning skall samordnas med den
kommunala beredskapsplanläggningen.

2.3.2 Det civila försvaret och andra uttryck används i Iagförslagensom

våraSom tilläggsdirektiv finns detsäger vissa oklarheter och missuppfatt-
ningar detnär gäller begreppen civilförsvar, civilt försvar, den civila delen av
totalförsvaret och civil beredskap. Vi har därför fått i uppdrag övervägaatt
den fortsatta användningen begreppet civilförsvar och eventuellt ocksåav
lämna förslag till ändrad terminologi i övrigt inom området.

För skapa terminologisk klarhetatt vi bör göra översynenattanser man
med utgångspunkt i det väl inarbetade och övergripande begreppet totalför-

Totalförsvaret finns i dag definierat i förordningen 1986:294svar. led-om
ning och samordning inom totalförsvarets civila del alla åtgärderdesom

nödvändigaär för förbereda landet inför hot försom att och ställayttre att
samhället till krigsförhållanden. I krig omfattar totalförsvaretom hela sam-

hällets verksamhet."
Vi den definitionen bör ändras något.att Totalförsvaret omfattaranser

nämligen inte bara själva åtgärderna också de människor, organisatio-utan
skall vidta dem och denetc. materiel, egendomner används isom etc. som

verksamheten. Om i stället talar totalförsvar verksamhet,man om som en
får bättre överensstämmelse med den faktiska användningenman en ut-av
trycket. Ordet verksamhet ocksåanvänds i definitionens andra mening.

Dessutom vill i definitionen förtydliga uttrycket "hela samhällets verk-
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det deneftersomverksamhet", ärsamhälletsomställdadethelasamhet till
Med detförbereder.ochförfredstid planerariverksamheten me-mansom

skallförmåste fungeraprioriteras och attverksamhetvi den somsomnar
påfrestningardebemästraoch kunnasäkerhetspolitiska hotståkunna emot

landet.medföra fördessa kansom
totalförsvarsålunda: Medtotalförsvar lyderdefinitionVårt tillförslag av
landet införförberedaförnödvändigverksamhetden är attall somavses

krigsförhållanden. Under krigs-samhället tillställaoch förhot attyttre om
verksam-omställda samhälletshela dettotalförsvaretomfattarförhållanden

het."
verksamheter. Decivilasåväl militärasåledesomfattarTotalförsvaret som

försvar elleruttrycket civiltmedsammanfattasvår meningbör enligtsenare
motsvarighet i uttrycketdå sinDet harcivila försvaret.detbestämd form,i

sidan.på militäradenförsvarmilitärt
total-ofta uttrycketförekommermilitärt försvarochmed civiltSynonymt

användaendasti lagförslagenvaltdel. Vi harmilitäracivila ochförsvarets att
oklarhet.inte skapaförböjningsformerolikai desscivilt försvar attuttrycket

civil-omfattarcivilförsvarsbegreppetförvår redogörelseframgårSom av
civilförsvarslag.nuvarandeiverksamheterdeendastförsvaret som anges

ingår iverksamhetcivilaall denomfattardäremotcivila försvaretDet som
statliga civilaberedskapsförberedelserdedvs. allatotalförsvaret, myn-som

ochenskildakyrkliga kommunerochlandsting samtdigheter, kommuner,
underbehövsverksamhetden civilafredstid och allividtarföretag som

egendom,rädda liv ochochskyddabl. tryggakrigsförhållanden för enatt a.
samhällsfunktioner.upprätthålla viktigaförsörjning ochlivsnödvändig

civilför-begreppetalltså omfattande äncivilt försvar ärBegreppet mer
torde emel-olika innebördmedlikalydande uttrycktvå såanvändaAttsvar.

Språkligt kanmissförstånd.ochoklarheterleda till settlertid ägnat attvara
uttryck. Detochvariantercivilförsvaroch ettcivilt försvar sammaavsomses

det andrastår för sig, ärsubstantivadjektiv ochär enettett varsomena
låtersammansättningensubstantiv.adjektiv ochsammansättning sammaav

någonblirdetsubstantivetochadjektiveti attlösas utansig normalt upp
rödvin" det-"små barn","småbarn" detsammabetydelseskillnad: är som

vin"."röttsomsamma
utvidga civil-möjlighetengång diskuteratharutredningens attUnder

total-verksamheter inomicke-militäraomfatta allatillförsvarsbegreppet att
försvar.civiltbegreppetcivilförsvarlåta ersättabegreppetdvs.försvaret, att

på utvidgatdeteftersom sättetlösning,någon braemellertid inte ettDetta är
med det isammanblandningarleda tillskullesäkerhetmedbegrepp som
betecknasGenevekonventionerårs1949tillårs tilläggsprotokoll I1977 som

Sådanacivilförsvar.medsvenskatilloch översattscivil defence" som
fråga omfatt-missuppfattningar ileda tillskullesammanblandningar om

tilläggsprotokollet.62 iiskyddfolkrättsligadet art.ningen som gesav
uttryckhelthittahar diskuteratvi är ett nyttlösning attEn somannan

ordetframförtsalternativ ärcivilförsvar. Ettuttrycketkan ersätta somsom
användatyskspråkiga länderdet iöversättning ut-alltsåcivilskydd, aven
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trycket Zivilschutz. Vi har emellertid valt inte lansera sådanatt benäm-en ny
ning.

Enligt vår mening bör begreppet civilförsvar inte längre användas i lag-
stiftningen. I stället bör använda detatt redan etableradeanser man ut-
trycket befolkningsskydd och räddningstjänst ersättning för uttrycket ci-som
vilförsvar. Förutom befolkningsskydd och räddningstjänstatt redan i dag an-
vänds för beteckna funktion inomatt det civila försvaret, markeraren det
också sammanhanget med den fredstida räddningstjänsten. Det folkrättsliga
skydd i artikel 62 i tilläggsprotokoll I fortfarandesom avses kan gällaanser
för denna verksamhet.

Vi återkommer i avsnitt 4.1 med redovisningnärmare våra övervä-en av
ganden begreppet befolkningsskydd och räddningstjänstom be-samt om
nämningarna civilförsvarschef och civilförsvarsorganisation.

De ytterligare terminologiska frågor behandlat i utredningen harsom
valt redovisa i motivtexten till detatt lagförslag eller kapitel i lagen där ter-

finns. Det gäller bl.merna termernaa.
skärpt beredskap och högsta beredskap i stället för beredskapstillstånd-
och olika beredskapsgrader avsnitt 3.5,
civilplikt i stället för civilförsvarsplikt och hälso- och sjukvårdsplikt,-

iuttagning stället för inskrivning avsnitt 4.4,-
skyddsrumsort avsnitt 4.7,-
utrymning,-
utflyttning i stället för bortflyttning avsnitt 4.9,-
landsting i stället för landstingskommun,-
landstingsfullmäktige i stället för landsting och-
landstingsstyrelse i stället för förvaltningsutskott avsnitt 4.1.-

2.4 En eller flera lagar

Vi har enligt våra direktiv haft överväga lagarna inomatt det aktuellaom
området skall samlas i enda lag eller delas på flera lagar i dag.en upp som
Dessa lagar delvis föråldradeär och bygger i vissa delar på förhållan-numera
den och samhällsstruktur fanns på 1950- och 60-talen.en Exempel påsom
sådana lagar civilförsvarslagenär 1960:74, omtryckt 1984:1026, lagen
1964:63, omtryckt 1984:1027 kommunal beredskap, lagen 1964:64om

skyldighet upplåta inkvarteringsbostadatt i krigom lagen 1973:861m. m.,
lokal kristidsförvaltning lagen 1981: 1216 kyrkligom samt beredskap. Iom

dessa lagar har dessutom under årens lopp många enskilda paragrafer tagits
bort åtskilligaoch bestämmelser ändrats. Detta har medfört författnings-att
komplexet splittrat ochär präglat olika faser i samhällsutvecklingen. Ge-av

bestämmelserna har varitatt placerade i flera lagar harnom de myndigheter
skall tillämpa den samlade lagstiftningen haft svårtsom överblicka helhe-att

ten.
Om behåller med flera författningarett systemman reglerar dessasom

verksamheter, dessutom detta i högtror grad försvåraratt rationellen
hantering beredskapsförberedelserna i kommuner och landsting.av
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beredskapsförberedel-förfördeltilldetfunnit är stordärförharVi att
fårPå sålag. sätt ettisamlasbestämmelser manflertalet nyenomserna

verksamhetdenförberedskapsförberedelser somallasamlat omgrepp
krig.och ikriserunderfungeraskall kunnasamhälletförbedrivasmåste att
kom-myndigheter,civilastatligaberedskapsförberedelserdegällerDet som

måsteenskildaochnäringslivet enga-kommuner,kyrkligalandsting,muner,
måsteåtgärderspeciellaockså degällerfredstid. Det somundersig igera

ochskyddcivilbefolkningensalltframförföri krigochkriserundervidtas
stödjaförochsamhällsfunktioner attviktigaupprätthållaöverlevnad, för att

försvarsmakten.
be-avsnittföregåendeförde i omframgår detSom somresonemangav

begreppet.vidaredetförsvarciviltcivilförsvar ärochförsvarciviltgreppen
delEntotalförsvaret. storinomverksamheter avcivilaallaomfattarDet
gällerDetspecialförfattningar.iregleraderedanfinnsverksamheterdessa
regle-socialtjänstenochräddningstjänstensjukvården, somochhälso-ex.

1986:1102räddningstjänstlagen1982:763,sjukvårdslagenochrasi hälso-
1980:620.socialtjänstlagenoch

det inteviförsvar,civiltÄven för laglagenden anserkallarvi omnyaom
specialförfattningarsådanaintegreramöjligtheller attmeningsfullt och inte

verksamhetsom-Sådanauppdrag.vårt storaiingår hellerinteDettai lagen.
vårtutanfördärförliggersocialtjänstenochsjukvårdenochhälso-råden som
ochledningfrågorgällerdetnärförsvar, omcivilttill utomförslag lag om
la-beredskapsförberedelser. Denvidta nyaskyldighetsamordning attsamt
vilagari dereglerasverksamhet somdeninnehåller i stället som nugen

tidi-regleratsharinteockså sådantomfattarinledningsvisnämnde sommen
innehåll:följandefåttlagendrag harI storagare.

ledningsuppgif-dedvs.organisation,ochledningförsvaretsciviladet-
civilbefälhavarna,beredskap,civilförÖverstyrelsenbl.ter a.som

ha,skallkommunstyrelsernaochlänsstyrelserna
deochlandstingenkommunerna,beredskapsförberedelservilka som-

vidta,skallkommunernakyrkliga
omfattning,civilpliktens- ochbefolkningsskyddfunktionenvidtas inomskallåtgärder som-

varning,skyddsrum, ut-gälleråtgärderräddningstjänst, somex.
verkskydd,ochrymning

inkvarteringsbostad,upplåtaenskildaförskyldigheten att- kristidsförvalt-lokaladenförför kommunerna attskyldigheten svara-
ningen,

säkerhets-tillfredsställandeskall finnasdet ettbestämmelser attom-
landsting,ochskydd i kommuner

i lagen,bestämmelservissabrottpåföljder vid mot-
beslut.överklagamöjligheten att-

deninnehåll attvilketdetalj till nyavi iåterkommer ansersomkapitel 4I
skall ha.försvarciviltlagen om
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förutsättningar för beslut2.5 Nya om
beredskapshöjningar

omställda samhället, grundaskrig omfattar hela dettotalförsvaret iEftersom
förmågapå samhällets inneboendecivila försvaretberedskapen inom det att

långtgående rationali-lett tillsamhällsutvecklingen harkriser och krig.möta
sårbarhet.ökadmedförteffektiviseringar, vilketseringar och en

inneburit begränsade insatserutvecklingen harmilitärtekniskaDen att
ocksåFörvarningstiderna har härigenomskador.åstadkommakan stora

kommit bli kortare.att
från samhälls-stöd de civilaförsvarsmaktens behovDetta innebär att av

påtagligt undermobiliseringsskede, har ökatvidi synnerhetsektorerna, ett
årtiondet.det senaste

ledningen verksamhetenvåra till bestämmelserförslagFör att avomnya
få full effektberedskap skall kunnaskärpt och högstaunder vad vill kalla

låta beredskapshö-måste få möjlighet genomföraregeringen attattanser
i sin vissa änd-kris. Detta kräveråtgärder tidigt skedejande i turett av en

Överväganden förslag till ändringardetta ochregeringsformen.ringar i om
beredskapshöjningartill lag§ regeringsformen ochi 13 kap. 6 re-omen ny

dovisar vi i kapitel
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§ändringar i 13 kap. 6

regeringsformen

Vårt förslag i sammanfattning

föreslår 1960:513Vi lagen beredskapstillstånd ersättsatt om av en
lag vi kallar lagen beredskapshöjningar. fårI lagenny som om rege-

ringen bemyndigande besluta beredskapshöjning i formatt om av
skärpt beredskap det råder mycket allvarliga förhållanden pånär
grund det krig krigsfaraeller utomlands eller Sverigeäratt attav av
har befunnit sig krigi eller krigsfara och i form högsta beredskapav

ÄrSverige i krigsfara. Sverige i krig gäller högsta beredskap.när är
Uttrycken skärpt beredskap högstaoch beredskap deallaersätter
olika beredskapstermer finns i lagstiftningen i dag.som

För lagen skall kunna krävs grundlagsändring. Vi före-att antas en
slår §bemyndigandet i 13 kap. 6 regeringsformen såvidgasatt att re-
geringen fårlagen beredskapshöjningar möjlighet höjaattgenom om

sådanaberedskapen vid förhållandenmycket allvarligaäven ärsom
orsakade krigsfara utanför Sveriges Det finns nämligen be-gränser.av
hov kunna höja beredskapen tidigare eller under andra förut-attav
sättningar vad möjligt i dag. Idenär nuvarande lagen be-än som om
redskapstillstånd bemyndigandet så formulerat detär gäller förstatt

Sverige i krigsfara.när är
Beslut beredskapshöjning vårtkan förslag vissom genom avse en

verksamhet eller viss del landet och kan såvälriktas statligamoten av
myndigheter kommuner, landsting, enskilda organisationermotsom

vårtoch företag. Genom förslag kan regeringen genomföra bered-
skapshöjningen inom alla samhällssektorer samtidigt, den så vill.om

Uttrycket "utomordentliga förhållanden i regeringsforrnen ersätts
i vårt förslag med mycket allvarliga förhållanden, vilket inte inne-

någonbär ändring i sak.
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3.1 Bakgrund till förslagen

3.1.1 Direktiven och tidigare uttalanden

våraI tilläggsdirektiv påpekades 1986/87:95,det i propositionen bil.1att
totalförsvarets fortsatta utveckling bl. anfördes den administrativaattom a.

beredskapen uppvisar vissa brister och beredskapsförfattningarna delvisatt
ålderdomliga innehåll.till form och dessutomär De i utsträckningär stor

skrivna andra hotbilder de nuvarande. Enligt departementschefenänmot
det nödvändigt och dessaförfattningar till behov.dagensattvar ensa anpassa

Vi fick därför uppdrag 1960:513i lagen beredskapstillståndöveratt se om
och övriga författningsar berörs den.som av

årsDet 1984 försvarskommitté först behandlade denna fråga.var som
Kommittén anförde i SOU 1987:9sitt slutbetänkande Det svenska totalför-

inför 90-talet bl. det väsentligt olika beredskapshöjandeärsvaret att atta.
åtgärder kan beslutas i likasåtid och genomföras smidigt. Det angelä-rätt är

påkommuner och landsting motsvarande gäller för statligasättget att som
sådana åtgärdermyndigheter redan i fred vidtar nödvändiga förär attsom

kunna höja råderden beredskapen innan det krigsfara. Kommitténegna
föreslog därför 1960:513lagen beredskapstillstånd och tillhörandeatt om
beredskapskungörelse 1960:515 skulle över.ses

Regeringen alltsåanslöt sig till denna uppfattning. I propositionen sades
det vidare det nödvändigt beslut riktas statligaär myndighe-att att motsom

beredskapshöjande åtgärder beredskapstillstånd ocksåföre fårter ettom ge-
Ävennomslag i kommuner och landsting. riksdagen anslöt sig till denna upp-

fattning i försvarsbeslutet våren FöU 310.1987 1986/87:11, rskr.
framgår sålundaAv uttalandena det det i dag finns vissa brister i denatt

nuvarande lagstiftningen. Det behövs främst administrativa möjligheter att
på samordnat genomföra beredskapshöjningar och kunnasättett att genom-
föra pådem allmänna indikationer och i tidigare skede i dag. Detänettmera
behövs dessutom enhetliga beredskapsbegrepp i de olika beredskapsförfatt-
ningarna frågaoch enhetlig begreppsbildning i olika nivåer fören mer om
beredskapen.

gårInnan på vårtin de behov motiverar förslag tillnärmare lagsom ny
beredskapshöjningar och ändringar i 13 kap. regeringsformenom ger en

kort beskrivning gällande användningenoch uttrycket beredskaps-rättav av
tillstånd.

beredskapstillstånd3.1.2 Uttrycket och gällande rätt

Uttrycket beredskapstillstånd infördes åri lagstiftningen 1948 i samband
med delen den militära strafflagstiftningenstörre slogs medatt av samman
den allmänna strafflagen. Beredskapstillstånd dåanvändes för betecknaatt

visst tillstånd i samhället medförde vissa bestämmelser i straffla-ett attsom
skulle tillämpas vid bl. straffmätningen. §I 27 kap. 16 första stycketgen a.

strafflagen föreskrevs "beredskapstillstånd föreligger sedan Konungenatt
meddelat förordnande värnpliktigas inkallande till tjänstgöring för riketsom
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försvar eller säkerhet och intill dess enligt Konungens förordnande så-varar
dana inkallelser icke vidare skola rum. Enligt definitionenäga innefattade
begreppet beredskapstillstånd också den tid då råderdet krigstillstånd. För
tydlighetens skull det dock särskilt i författningarna bestäm-angavs om en
melse skulle gälla i krigstid, detta inteäven även nödvändigt.om var

Uttrycket beredskapstillstånd infördes efter hand i flera författningar.
Kungörelsen 1950:404 vad skall iakttagas vid beredskapstillståndom som

beredskapskungörelsen de militära och civila beredskapscir-ersattem. m.
kulären från år 1939. I kungörelsen §anknötsi första1 stycket till den defini-
tion fanns i strafflagen. 1952:269I lagen skyldighet för civilför-som om
svarspliktig tjänstgöra vid krigsmakten 2§i Kungl. Majztatt attangavs
kunde besluta sådan skyldighet under beredskapstillstånd.om en

börjanI 1950-talet genomfördes vidare vissa ändringar i bl. 27 ochav a.
Ändringarna§§28 värnpliktslagen 1941:967, 1969:378.omtryckt med-

förde det bättre möjligheter tidigareän öka denatt militära be-attnu gavs
redskapen inkalla värnpliktiga §med stöd 28 värnpliktslagen,utan att ef-av

inkallelser enligt den paragrafen förutsattetersom rikets försvar elleratt
Ändringarnadess säkerhet krävde det. i värnpliktslagen medförde också att

inkallelse enligt §28 värnpliktslagen i fortsättningen kunde komma skeatt
först i mycket allvarligare läge vadän tidigare. Dettaett fick iavsettsom var
sin till följd beredskapstillstånd kunde komma inträdatur alltföratt att sent.
Tidpunkten för inträdet beredskapstillstånd påverkade, förutom bestäm-av
melserna i strafflagen, också de andra områden samhällslivet på nå-av som

knutna till inträdesätt beredskapstillstånd.got En ändrad definitionvar av
begreppet beredskapstillstånd framstod denna bakgrund alltmotav som mer

nödvändig.
I samband med frågan definition diskuterade också be-om en ny man om

Ävenberedskapstillstånd skulle knutet till strafflagen.greppet inne-vara om
börden uttrycket beredskapstillstånd avgörande betydelse för till-av var av
lämpningen vissa bestämmelser i strafflagen det väsentligen andraav var
faktorer i samhället avgörande för beredskapstillstånd skulle in-som var om
träda eller ej. fannsDet därför starka skäl för de grundläggande bestäm-att
melserna beredskapstillstånd skulle samlas i särskild lag i stället för iom en
strafflagen.

Lagen 1960:513 beredskapstillstånd mycket kortfattadär och inne-om
håller endast fyra paragrafer. § framgårAv 1 regeringen får beslutaatt om
beredskapstillstånd för stärka landets försvarsberedskap landet befin-att om

sig i krigsfara. Av andra stycket i paragraf framgår bered-ner attsamma
skapstillståndet dåupphör regeringen beslutar detta.om

Av motiven till framgårlagen ville det lagtexten klart skulleatt attman av
framgå beredskapstillstånd inträdernär eller upphör. Genom den valda lös-
ningen låta inträde eller upphörande beredskapstillståndatt bero-av vara
ende regeringens beslut fick klart konstaterbar tidpunkt för detta.av man en
Om landet i omedelbar krigsfara fårär §regeringen enligt 2 besluta be-om
redskapstillstånd eller skärpning beståenderedan beredskapstill-ettom av
stånd meddela beredskapslarm. Meddelas inte beredskapslarm,attgenom
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beredskapstillstånd skall till-beslutetsjälv hurregeringenbestämmer om
stridshand-eller länsstyrelsen,§ får civilbefälhavaren3Enligtkännages. om

med regeringen inteförbindelsernaterritorium ochsvensktinledslingar mot
beredskapstillstånd skärpningellerupprätthållas, besluta ettkan om avom

eller läns-civilbefälhavarenberedskapstillstånd. Beslutbeståenderedan av
framgår§Av 4 lagenberedskapslarm.meddelas i formskall attstyrelsen av

tillämpningsföreskrifterdeutfärdafått bemyndiganderegeringen att som
tillämpningen lagen.förkrävs av

sådant be-beredskapstillstånd det finnslagenbl. i ettDet är somoma.
§ regeringsformen kan6enligt 13 kap.riksdagenmyndigande ge rege-som

får ibemyndigande i lag,regeringen, efter§ står det nämligenringen. 6I att
enligt grundlagsådanaföreskriftermeddela ämnenförordning annarssom

i krigsfarai krig ellerfår ske riket ärlag. Dettaskall meddelas omgenom
föranleddaförhållandenutomordentligaråder sådana ärdeteller avsomom

sigbefunnitriket harkrigsfarakrig eller somav

samtidigtberedskaphöja sinkunnaAlla behöver3.2

fårberedskapstillstånd1960:513nuvarande lagenEnligt den rege-om
landets försvars-beredskapstillstånd för stärkasålunda beslutaringen attom

bered-krigsfara. När beslutetsig iSverige befinnerförstberedskap när om
måste pååtgärder vidtasraddettaskapstillstånd fattats utlöserhar somen

krigsfara.sig iSverige befinnergrund attav
beredskapstillstånd ti-anbefalls isäkertemellertid inte alls ettDet är att

beredskapstill-Eftersom beslutetkrisförlopp.allvarligtdigt skede ett omav
situationentillkännagivandekrigsfara ochstånd öppetförutsätter attett av

ochutrikes-sådant beslutdröja medså, kanskevillbedöms ett av ex.man
ellergenerellastället beslutaRegeringen kan iskäl.säkerhetspolitiska om

bered-till vissbindningantingenberedskapshöjningar,punktvisa utan en
verksamhetsområden,fleraellerbehov inomallt efterskapsgrad eller, ett

emellertidgällerskall intas. Dettaberedskapsgradvissbeskedmed attom en
höjning bered-främstochregeringenmyndigheter underendast avenavser

ledningsnivå.på myndigheternasskapen
finns de-i totalförsvaretlandstingens rollochdet gäller kommunernasNär

1960:74, 1964:63lagencivilförsvarslagenreglerad bl. imedverkan a.ras
upplåta inkvar-1964264 skyldighetlagenberedskap,kommunal attomom

1973:861 kristidsförvaltning.lokaloch lagenteringsbostad krigi omm. m.
får eller lands-kommunkommunal beredskap§Enligt 11 lagen enom

beredskapstillstånd, dvs.underövergå krigsorganisationtilltingskommun
Sveriges del.råder krigsfara förförst detnär

nöd-detemellertid regeringen, är§ civilförsvarslagen kanEnligt 12 om
civilförsvarsbered-beslutaförsvarsberedskapen,tillmed hänsynvändigt om

råder sådanadetdel, dvs.för Sveriges närråder krigsfaradetskap utan att
värl-helst iföranledda krigförhållandenutomordentliga är var somavsom

den.
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Denna skillnad i tid och förutsättningar kan för kommunernas del leda till
vissa delar verksamheten,att inom räddningstjänsten och hem-av ex.

skyddsorganisationen, krigsorganiseradeär medan kommunens ledningsor-
ganisation och skilda förvaltningar knappast alls har höjt sin beredskap.

Eftersom kommunerna från den 1 januari 1987 har Övertagit ledningen av
civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig detta förhållandeär inte ac-
ceptabelt. Enligt riksdagens uttalande skall kommunstyrelsen vidare vara
högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal nivå. Tidpunkten för kommu-

övergång till krigsorganisation, såsom den i lagen kommunalnens anges om
beredskap, behöver således ändras och i fall till den tidpunktvart anpassas

i civilförsvarslagen.som anges
För samordnade beredskapshöjningar skallatt kunna ske för kommuner,

landsting och statliga myndigheter råderdet krigsfara detär nödvän-utan att
digt de nuvarande bestämmelserna tillatt varandra och till förutsätt-anpassa
ningarna i 13 kap. 6 § regeringsformen. återkommerVi till vårt förslag i
denna del i avsnitt 3.5.

3.3 Beredskapshöjande åtgärder måste kunna
genomföras under andra förutsättningar och i ett
tidigare skede kris i dagänav en

Som tidigare har grundas beredskapen inom totalförsvaretssagt civila del
på samhällets inneboende förmåga krisermöta och krig. Beredskapenatt att
snabbt komma till verkan hög redan i fredstidaär verksamhet inom många
samhällsfunktioner, inom sjukvården, inom transportsektorn, påex. ener-
giförsörjningsområdet och i näringslivet. bl.Inom dessa verksamhetsom-a.
råden kan emellertid beredskapshöjande åtgärder för stärka samhälletatt

hot innebära utökningmot verksamhetenyttre eller ändrad inrikt-en av en
ning den eller verksamheten måste genomföras underatt andra förhållan-av
den och med personaltillgång underän normal fredstid. Vissa åt-en annan
gärder ocksåkan behöva påvidtas tidigt stadium krisförlopp förett ett attav
möjliggöra omedelbar verksamhet ställa i ordningen att ettsenare, ex.
annexsjukhus.

För vissa beredskap det i första handär tidsfaktorntyper är avgö-av som
rande för beredskapen god dålig.är eller Om det timme för flyg-om tar en

komma i luftenvapnets i sambandrotar medatt gränskränkningar,upp
måste incidentberedskapen dålig. Om åtgärdmotsvarande där-anses vara

endast några minuter, så kan dennaemot deltar beredskapenav anses vara
god. Detsamma gäller för räddningskåren och sjukvården. Deras jourbered-
skap kan jämställas med försvarsmaktens incidentberedskap. De måste
snabbt påbörja sin uppgift det inträffar allvarlig händelse.om en

För de flesta militära och civila verksamheter gäller teknikberoendetatt
har ökat, vilket också påverkar beredskapen. Det svenska samhället har un-
der de årtiondena utvecklats till högteknologisktsenaste och utlandsbe-ett
roende postindustriellt samhälle. Vår industri beroendeär elektronik-av
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i sinoffentligaDe ärfrån utlandet.och insatsvarorkomponenter organen
samhällssekto-har de olikadatorstöd. Dessutomberoendeverksamhet av

sårbarhe-Såväl effektivitetenökat.beroende avsevärtinbördes somrernas
inhemskaoch stör-Utländskapåtagligt ökat.på såharsamhället sättiten

kandettakonsekvenservittgåendedeuppstå, medsnabbtkanningar som
medföra.

effektivite-avseenden ökatmångaiarbetsmarknaden harpåRörligheten
vil-arbetskraft,kvalificeradsvårigheterinneburit ersättaockså attten men

mili-har denVidaremobiliseringsskede.ibetydelsefulltsärskiltblirket ett
be-minskat ochförvarningstiden har atttillutvecklingen letttärtekniska att

svenska samhället.detskadoråstadkommakangränsade insatser stora
isamhällssektorerna,från civiladestödbehovFörsvarsmaktens synner-av

påtag-årtiondet ökatdetundermobiliseringsskede, har senastevidhet ett
ligt.

inle-ipåtalats behovdetsida harförsvarsmaktens att ettfrånOckså av
åtgärderförberedandevissavidtakrisutveckling kunnaskededande av en

skapakan gällaDetbestämmelser.nuvarandemed attmöjligainte ärsom
krigs-näringslivet tillproduktionen iförförutsättningarlegala att enanpassa

materiellapersonella ochdisponerakunnabehovsproduktion resur-samt att
tidigt kunnaBehovetreparationsverksamhet.och attbyggnads-för avser

fältarbeten kanpåbörja väsent-mark förerforderligsigtillgodogöra att vara
arbeten.genomföra dessatid dettill denligt med hänsyn tar attsom

bestämmelserändra detillanledningarmångasåledes attfinns somDet
be-får Viske.beredskapshö j ningar attförförutsättningarna när anseranger

inledningsskede sä-betydelsefulla isärskiltredskapshöjningar ettär enav
till krigs-förvärraskommerkrisenkris, innan attkerhetspolitisk vet omman
pågåkanförhandlingardiplomatiskadehandlingar eller pa-somavta genom

styrkedemonstrationer.militärpolitiskamedrallellt
sådanaundervidtasberedskapsåtgärder skall kunnamöjliggöraFör attatt

bestämmelse ärregeringsformen. Denändringar iförhållanden krävs som
meddelabemyndigaskanregeringenvilken att§6aktuell 13 kap.är genom

råderdetkrigsfara" ellerkrig ellerSverigeföreskrifter ärvissa omom
krigs-föranledda krig ellerförhållandenutomordentliga ärsådana avavsom

vårt förslagtillavsnitt 3.5återkommer iVibefunnit sig".riket harfara vari
be-beslutakunnaregeringenmöjligt fördet attändringtill gör omsomen

för Sveri-råder krigsfaradetsituationer näri andra änredskapshöjning även
del.ges

beredskapsgrader ochmångaAlltför3.4
beredskapsbegrepp

1960:515 vadkungörelseberedskapstillstånd finnsTill lagen somomenom
beredskapskungörelsen. Till la-beredskapstillståndvidiakttasskall m. m.

beredskapskungörelsekommunalfinnsberedskapkommunal engen om
beredskapsgra-olikabestämmelserfinnskungörelser1964:722. dessaI om
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samhällssektorer. Bestämmelserinom skilda civilader och vad dessa innebär
till civilförsvarslagen knutna ci-finns dessutom i denberedskapsgraderom

1960:377 i krigsveterinärförordningenvilförsvarskungörelsen samt
1981:648.

beredskapsgra-beredskapsgraderdet styckenFör närvarande finns tre
den den mellerstaIII, beredskapsgrad III lägsta,derna och där ärär

varje beredskapsgrad i för-beredskapsgraden. Föroch I den högstaär anges
åtgärder vidtas. Beredskapsgrad innebär därvidvissa skall Iordningarna att

skall ske.fullständig krigsorganiseringatt
1977:55 myndighe-förordningen vissa statligafinns det iDessutom om

åtgärder föreredovisade antal skall vidtasberedskap ettters ett somm.m.
vidtasberedskapstillstånd vid de skilda beredskapsgraderna. Härutöveroch

åtgärderberedskapshöjande i samhället intei olikaskilda sammanhang som
På försörjningsområdet gällerbehöver kopplade till dessa begrepp.vara

näringslivet.detta lageruppbyggnaden inomex.
svåröverskådligt regelsystem. Dessutombestämmelser bildarDessa ett

svårt vilken beredskapsgraddet det kanhar visat sig avgöraattatt somvara
studera författningarna. I akut lägerespektive lägst ärhögstär ettutan att

ocksåmyndigheterna allmänheten kännerdet nödvändigt inte bara utanatt
beredskapshöjningar har vidtagits.till vad betyder vissadet att

många skildaOckså själva beredskapsbegreppet användsdet gällernär ut-
sådana hemvärnsberedskap för hemvärnet, civilför-påtryck. Exempel är

sjukvårdsberedskaphälso- och förför civilförsvaretsvarsberedskap samt
måhändasjukvården. uttryck kanden Dettacivila hälso- och är använ-som

kopplas till skilda beredskapsgraderdas dagligt de sedani tal när upp-men
förstå bered-står svårigheter för allmänheten vad den vidtagnaattstora

skapshöjningen betyder.
de skilda beredskapster-föreslår beredskapsgraderna ochVi därför att

bort och det i stället införs endastberedskapsförfattningarnai atttasmerna
beredskap.två beredskapshöjningar, nämligen skärpt och högstanivåer av

båda nivåernaVad de inne-blir därmed enhetliga.Beredskapstermerna mer
bär återkommer till i avsnitt 3.6 och 3.7.vi

§i 13 kap. 6 regeringsformen3.5 Vårt till ändringförslag

utformning3.5.1 bestämmelsernasDe nuvarande

§ tidigare har6 regeringsformen innebärBestämmelserna i 13 kap. som
i lag kan bemyndiga regeringenbestämmelserriksdagennämnt att genom

lagform.sådana föreskrifter normalt kräveri förordning meddelaatt somen
råder sådanakrigsfara eller detDetta Sverige i krig ellerkan ske är omom

varförhållanden föranledda krig helst i värl-utomordentliga är av somsom
sådantden Sverige har befunnit sig I lag medeller krigsfara ettensomav

förutsättningar bemyndigan-bemyndigande under vilkaskall det angesnoga
fårdet utnyttjas.
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Den svenska fullmaktslagstiftningen har byggts efter denna modell.upp
Fullmaktslagarna automatiskt i tillämpningsätts Sverige kommer i krig.om
I fullmaktslagarna finns det sedan angivet under vilka andra förutsättningar

regeringen kan dessa lagar i tillämpning.sätta Det brukar alla desom vara
förhållanden i 13 kap. 6som anges

Inför tillkomsten års1974 regeringsform hade partiella författningsre-av
former genomförts under 1960-talet på grundval författningsutredningensav
förslag i betänkandena SOU 1963:16 18 Sveriges statsskick. Grundlags--
ändringarna avsåg bl. inrättandet krigsdelegation, i krigstida. av en som
skulle kunna träda i riksdagens ställe. Parallellt med remissbehandlingen av
författningsutredningens pågickförslag överläggningar i författningsfrågan
mellan företrädare för de fyra partierna. Partierna enades härvidstora om

författningsreformtotal borde ske. En kommitté, grundlagbered-att en ny
ningen, tillkallades för detta arbete den 1 april 1966.

frågaI den konstitutionella beredskapen byggde grundlagberedningenom
vidare på det regelsystem för krig och andra utomordentliga förhållanden

beslutades på 60-talet.som
Författningsutredningen hade i sitt förslag räknat med visst bemyndi-ett

gande för regeringen med på dåtanke fall Sverige i krig eller krigsfaraär
dåeller andra utomordentliga förhållanden råder. Författningsutredningens

förslag täckte sannolikt sådana fall omfattadeäven epidemier, naturka-som
tastrofer, allmänna ekonomiska kriser och avbrott i väsentlig varutillförsel

plötsligt inträffar på grund krig eller krigsfara,än exempelvis isom annan en
blockadsituation. Förslaget innebar troligen bestämmelsen skulleatt om-
fatta fredstida kriseräven omfattning eller kunde medförastorsom var av
betydande ingrepp i det SOUsvenska samhället 1963:17, 334 foch 475s. s.

I grundlagberedningens förslag gjordes tillämpningsområdet för bemyndi-
gandelagstiftningen detsnävare krig och krigsfarautöverattgenom en-- -

avsågdast sådana utomordentliga förhållanden föranleddaär antingensom
krig varmed åsyftas krig vari Sverige inte haräven deltagit ellerav av- -

krigsfara vari Sverige prop.har befunnit sig" 455.1973:90, Härigenoms.
drogs mellan bestämmelser avsedda förgräns kriser hängdeen som samman
med krig eller krigsfara och bestämmelser avsedda för kriser i fredstid.

Grundlagberedningen ansåg vidare det behov snabbhet i beslutspro-att av
kan föreligga under andra utomordentliga förhållanden bordecessen som

kunna tillgodoses inom för den vanliga kompetensregleringen.ramen
Det kan den då pågående rekvisitions-nämnas och förfogandeutred-att

ningen i det sammanhanget ansåg det allmänna synpunkter angelä-att ur var
för den blivande bemyndigandelagstiftningenget inte gjordesatt vi-ramen

dare omständigheterna kunde kräva.än Utredningen ansåg det total-att ur
försvarssynpunkt någotknappast fanns behov fullmaktslag för kriserav en
under fred. Det ansågs inte totalförsvarets uppgift ombesörja freds-attvara
samhällets katastrofberedskap. Försvarets beredskap borde endast ha sä-en
kerhetspolitisk bakgrund.
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3.5.2 Behovet ändringarav

Vi kan ansluta till fullmaktslagstiftning inte börsynsättet användasattoss
för fredskriser. Vi konstaterar regeringen bl. försörjningsområdetatt a.
har den lagenliga möjligheten behövs för k. försörjningskrisersom s. genom
bestämmelserna i bl. ransoneringslagen 1978:268 och 1984:1049lagena.

beredskapslagring olja och kol.om av
I dag saknar regeringen emellertid möjlighet vidta betedskapshöjandeatt

åtgärder det behövs på grund utrikespolitisknär kris tvåmellanex. av en
Äveneller mellan stormaktema. kriser inte utvecklats tillstater krig kansom

få säkerhetspolitiska konsekvenser för Sverige och i sådana lägen borde det
finnas möjlighet för regeringen höja beredskapen. En konsekvens kanatten

onormalt skaror flyktingar kommer till Sverige påatt storaex. vara av
grund krigsfara utomlands.av

framgårSom våra i tidigare avsnitt har behovet tidigaav resonemang av
beredskapshöjningar ökat under år. Bestämmelsen §i 13 kap. 6senare rege-
ringsformen hindrar emellertid riksdagen i lag regeringen bemyndi-att ge
gande höja beredskapen under andra förutsättningaratt änt.ex. som anges
där.

Med stöd §nuvarande 6 det visserligen låtamöjligt regeringenattav vore
höja beredskapen inte bara vid krigsfara för Sveriges del så-vidävenutan
dana förhållandenutomordentliga föranledda krig utomlandsär utansom av

Sverige deltagit i det. sådanEn vidgning emellertid inte tillräckligatt är en-
ligt vår uppfattning. Beredskapshöjningar bör också kunna vidtas i kris-ett
läge råderdet inte krig utomlands.när

Vi föreslår §därför 6 såändras riksdagen kan bemyndigaatt att rege-
ringen höja beredskapen det råderäven krigsfaranär utomlands. Dettaatt

den öppning behövs. I avsnitt,nästa behandlar vårt förslag tillger som som
lag beredskapshöjningar, beskriver vad grundlagsändringen inne-ny om

bär för den lagen huroch bör tolka formuleringen krigsfara utanförman
rikets gränser".

Förslaget till grundlagsändring innebär vidare övrig fullmaktslagstift-att
ning behöver och till deöver bestämmelserna. börDetses anpassas nya
emellertid påpekas förslaget materiellt inte någrainnebär ytterligareatt sett
ingrepp förhållandeenskilda i till dagens fullmaktslagstiftning.gentemot
Däremot skapas möjlighet för regeringen denna lagstiftningsätta i till-att
lämpning något tidigare och under andra förutsättningar i dag.än

I samband med den sakliga ändringen bestämmelsen ocksåhar passatav
på några språkliga ändringar.göra Den viktigaste uttrycketatt är att utomor-
dentliga förhållanden bytts "mycket allvarliga förhållanden". Ordetut mot
utomordentlig har enbart positiv innebörd.nästan De vanli-numera en

"alldeles förträfflig" ochär utmärkt". Ordetgaste användssynonymerna
också förstärkningsord i uttryck utomordentligt viktig" i betydel-som som

oerhört", "ytterst". Den betydelse ordet har i regeringsformen, nämli-sen
extraordinär", ovanlig. I valet mellanär olika ersättningsordgen numera

har vi vid "mycket allvarliga, vi leder tankarna Någonstannat rätt.trorsom
ändring i sak i denna del alltsåvi inte med utbytet.avser
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beredskapshöjningarlagVårt förslag till3.6 omny

fråga beho-våra överväganden iredovisatdetta kapitelVi har tidigare i om
kris samordnatsäkerhetspolitiskinledande skedesåväl i ettvet att somav en

befin-vår beredskap Sverigehöjasamhällssektorer kunnaallainom utan att
fårberedskapstillståndframgår lagenSomi krigsfara.sig rege-omavner

försvarsbered-beredskapstillstånd stärka landetsförringen besluta attom
sig i krigsfara.landet befinnerskap först när

bered-beredskapstillstånd lagföreslår lagen ersättsVi att av en ny omom
skapshöjningar.

fårregeringen fatta beslutslås det fastparagraflagförslagets förstaI att
totalförsvaret.så för stärkakrävshöja beredskapen när attattom

tillhöja beredskapenbeslutapå kan regeringenBeroende läget attom
råder mycket all-får fattas detskärpt beredskapnivåer. närolika Beslut om

krigsfara utanför Sveri-krig ellerpå detförhållanden grund ärvarliga attav
krigsfara. Dessasig i krig ellerhar befunnitSverigeellergränser attavges

krigsfara utomlandskrig ellerförhållanden orsakadeallvarligamycket av
krigpå detta fara förexempelhota Sverige. Ett ärmåste något avseendei

på detallvarliga belastningarmyckettvå kan medföramellan stater som
fara förexempelsamhällssektorer. Ett ärskildasamhället ochsvenska annat

ökad spänningkraftigttill följdbåda stormaktsblockendekrig mellan av en
vidstyrkekoncentrationerberedskapshöjningar ochoch signaler stor-om

det Sve-exempel kan lägetYtterligare närförband.makternas militära vara
krigsfara lägetpå krig ellerberedskap grundrige har intagit högsta menav

behållas.börviss beredskapoch dettahar upphört atttrots anser enman
såvälvårt riktasmed förslagberedskapshöjning kanBeslut mot stat-om
enskildalandstingochkommunermyndigheterliga motsamtmot orga-som

vikan de problem lösasdetta förslagGenomnisationer och företag. som
handlingsfrihet för regeringenpå.visat Förslaget skapartidigare har även en

beredskapshöjningbeslutakris kunnavisst skede atti utanatt ett omav en
krigsfara.vi befinner ioss

Är beredskaphögsta förbeslutafår regeringenSverige i krigsfara attom
Är beredskap.krig gäller högstaSverige itotalförsvaret.stärka

be-också möjlighet för regeringenparagrafenden förstaI öppnas atten
bered-vid skärptförhållandenvidberedskapsluta högsta även som avsesom

det.skäl fördet finns särskildaskap, om
tvåmed beredskaps-författningsregleringenden föreslagnaGenom ossav

konse-krigsfara. Vissaomedelbarbegreppetnivåer ävenutmönstras
§§ regeringsformen. Om138 ochgjorts i 13 kap.kvensändringar har en

uppstår, torde det i förvägsäkerhetspolitisk krismycket allvarlig vara
medelbar ellervid viss tidpunktkrigsfaran ärsvårtmycket avgöraatt enom

därförefterhand. Vi haridetta endastSannolikt kan avgörasomedelbar.
"krigsfara".använda uttrycketendastvalt att

ocksåberedskaphögsta kanberedskap ochbåda skärptbegreppenDe an-
"hemvärnsberedskap"Ordi övrigt.beredskapslagstiftningenvändas i som

därmedcivilförsvarsberedskap" kan utmönstras.och
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ocksåI lagförslaget lägger fast möjligheten för regeringen flexibeltatt
besluta beredskapshöjning antingen generellt eller för viss delom en av
landet eller för viss verksamhet. framgårDetta lagens andra paragraf.en av

Enligt den tredje paragrafen skall regeringen upphäva sitt beslut be-om
redskapshöjning förhållandena föranlett beslutetnär har upphört.som

Från beredskapstillståndlagen har fört bestämmelseöverom en som
under vilka förutsättningar i första hand civilbefälhavaren och i andraanger

hand länsstyrelsen inom sitt respektive område får besluta högsta bered-om
skap.

sjätteI lagens paragraf finns bemyndigande för regeringen före-ett att
skriva eller i särskilda fall besluta åtgärdervilka statliga, kommunalaom som
och landstingskommunala myndigheter skall vidta vid skärpt beredskap i
fråga personal och egendom för de skall kunna fullgöra sina uppgifterattom

rådandeunder de förhållandena och snabbt kunna till den organisa-över
tion de haskall för sin verksamhet i krig. Detta gäller också sådanasom en-
skilda organisationer och företag enligt överenskommelse eller annatsom

skyldiga fortsättasätt sin verksamhet iär krig, K-företag.att ex.
I lagens sjunde paragraf den planerade organisationen försägs verk-att

samheten i krig skall intas vid högsta beredskap, detta inte redan skett.om
Om det finns särskilda skäl bemyndigas regeringen meddela undantagatt
från denna bestämmelse. Lagförslaget avslutas med upplysningsparagrafen

1992:000det i lagen civilt försvar finns ytterligare be-attsom anger om
stämmelser vilka försvarsåtgärdercivila skall vidtas beslutnärom som om
beredskapshöjning har meddelats.

3.7 Konsekvenser för fullmaktslagstiftningen i övrigt

Vårt förslag till lag beredskapshöjningar får också betydelse förstorny om
fullmaktslagstiftningen. I avsnittet 3.5.1 har redogjort för fullmaktslagar-

konstruktion. Vi vill detta någotutveckla här. frånEn omställningnas mer
freds- till krigssamhället innebär måsteomställningen vidtas snabbt föratt

få avsedd verkan. måsteFör den skall kunna ske regeringen ochatt att myn-
digheterna ha befogenhet åtgärdervidta de påkallas omständighe-att som av

fårDetta till följd riksdagens beslut inte kan avvaktas i varjeterna. att sär-
skilt fall.

Riksdagen har vi förut antal fullmaktslagar bemyndi-sagt ettsom genom
regeringen besluta åtgärder skulle tillkomma riksda-gat att om som annars
i dess egenskap lagstiftande församling. fullmaktslagarDessa kan sä-gen av

vårgrunden för administrativautgöra beredskap.gas
Fullmaktslagarna har normalt konstruerats så de träder i tillämpning iatt

krig. fordras således någotDet inte särskilt regeringsbeslut. Myndigheter el-
ler andra skall tillämpa fullmaktslag kommer antagligen dock inte attsom en
själva besluta sådan tillämpning inte påregeringen ellerett annatom en om

har kungjortsätt Sverige befinner sig i krig.att
Fullmaktslagarna kan också i tillämpning regeringensättas Sverigeav om
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sådana förhållandenråder utomordentligai krigsfara eller det ärär somom
föranledda krigsfara Sverige har befunnit sigkrig ellerav av som

måstesådan föreskrift regeringen enligt de flesta fullmaktslagarnaEn av
månad Föreskrifteninom underställas riksdagen. upphör gälla denatt omen

tid eller riksdagen inte godkänner deninte underställs riksdagen i rätt om
två månader från underställningen.inom

vårt beredskapshöjningar föreskrivs Sve-Enligt förslag till lag att omom
sådantberedskap. läge alla fullmaktsla-rige i krig gäller högsta I sättsär ett
ocksåtillämpning. regeringen beslutarautomatiskt i Men att, omgar anser

Någonskall fullmaktslagarna börja tillämpas. under-högsta beredskap.om
sådanariksdagen inte nödvändig i fall.ställning hos anser vara

Vid beredskap däremot inte fullmaktslagarnabeslut skärpt attom anser
skall börja automatiskt. I stället bör det i fullmaktslagarna intillämpas tas

bestämmelse förutsättningarna för beslut skärpt beredskap fö-att omen om
får börja sådanreligger, regeringen föreskriva dessa skall tillämpas. Enatt

Någraföreskrift underställas riksdagen sedvanligt exempelbör sätt.
fullmaktslagar med förändringar i nämnda hänseende har fogat till övriga
författningsförslag. del II, bilaga till betänkandet har ytterligareI 1 angett

sjuttiotal författningar bör ändras sätt.ett som samma
lagstiftningenEn fullmakt finns i det i paragrafslags är attsom enannan

möjlighet föreskrivai vissa lagar finns regel regeringen undan-attsom geren
från från då riket i krigeller meddela avvikande regler lagen ellerärtag

förhållandenråder sådana utomordentliga föran-krigsfara eller det ärsom
ledda krigsfara riket har befunnit sig Exempelkrig ellerav av som en
sådan räddningstjänstlagen. Räddningstjänstlagens regler kan medlag är
våra såförslag på regeringen möjlighet föreskrivasätt attatt gesanpassas en

frånundantag bestämmelserna i lagen under skärpt och högsta beredskap.

Tillämpningsföreskrifter till3.8 lagen

beredskapstillståndTill finns flera författningarden nuvarande lagen om
innehåller verkställighetsföreskrifter till lagen. Vi bered-närmastsom avser

1960:515 1977:55skapskungörelsen och förordningen vissa statligaom
ocksåtidigare finns bestämmel-myndigheters beredskap Som angettsm. m.

i flertal andra författningar. Dessa föreskrifterberedskapsgrader ettser om
beredskapshöjningar.bör förordning Förordningen vissasamlas i om omen

innehåller detaljmyndigheters beredskap 58 paragrafer i redo-statliga som
åtgärderför myndigheternas vid olika tidpunkter beredskapshöj-gör av

innehåller också planeringsföreskrifter.ningar. Förordningen vissa Dessa
skick fört ihop med andra planläggningsföreskrif-har vi i koncentreratmera

civilt försvar. förordning inne-samlat i förordning Dennater som en om
föreslårhåller verkställighetsföreskrifter till den civilt försvarlag om som

Övriga beredskapsbestämmelser i förordningeni det följande kapitlet. om
förtsberedskap har i mycket koncentrerat skick tillstatliga myndigheters

beredskapshöjningar.förordningen om
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Vi har funnit något felsyn råder tänker sig vissanäratt attav en man myn-
digheter skall avveckla verksamheten i krigsläge. Den verksamhetett som
bedrivs i samhället i dag kommer, med mycket begränsade förutsätt-änom
ningar, kunna bedrivas så länge verksamhet i krigsläge huvudatt överetten

kan bedrivas. Alla myndigheter bör därför hataget planering för huren
verksamheten skall kunna bemästras sådani situation. Bestämmelseren som
innebär myndigheter skall avveckla sin verksamhet bör därför upphävas.att

I förordningen beredskapshöjningar bör enligt vår mening i huvudsakom
följande regleras.

Inledningsvis bör hur beslut beredskapshöjningar skall tillkän-anges om
vårEnligt mening skall skärpt och högsta beredskap tillkännagesnages. ge-

förordning kungörs på sedvanligt i Svensk författningssamling.sättnom som
Men ljudradio ochäven television skall användas för kungörande. Bered-
skapslarm bör inte användas, främst hänsyn till den panik hos civilbefolk-av
ningen sådant larm kan skapa. Beredskapslarm skall däremotett använ-som
das för tillkännage Sverige i krig. Om civilbefälhavarenär eller läns-att att
styrelsen beslutar beredskapshöjning, samrådskall ske med militärbefäl-om
havaren respektive försvarsområdesbefälhavaren.

I förordningen bör vad myndigheterna skall iaktta vid skärpt bered-anges
skap. Vi hänvisar här de åtta §till punkter vårti 7 i förordnings-tassom upp
förslag. Det i detsamma iär dag gäller för beredskapsgradernastort sett som
III och ocksåII. Detta skall sådanagälla för enskilda organisationer och
företag enligt överenskommelse eller skyldiga fort-sätt ärannatsom att

sin verksamhetsätta i krig.
För försvarsmakten gäller därutöver vad regeringen föreskriver i särskild

ordning. För befolkningsskyddet och räddningstjänsten, hemskyddet, hälso-
sjukvårdenoch veterinärverksamheten skall vårtenligt förslag gällasamt

vad i dag gäller för beredskapsgraderna III och i avseende.utom ettsom
Det gäller utskrivning patienter. Enligt §11 kommunala beredskapskun-av
görelsen gäller vid beredskapsgrad patienter skall skrivas i störstaatt ut
möjliga utsträckning. För belastningen på kommunernas primärvård inteatt
skall bli alltför vilket blir fallet vid för utskrivningar, har i försla-stor, stora

i stället utskrivning patienter skall ske i den utsträckningget sagt att av som
det möjligt.är

Vid högsta beredskap skall krigsorganisationen intas. Det förutsätter att
regeringen i särskild ordning beslutar vissa undantag för försvarsmakten. Vi-
dare beslutar regeringen i särskild ordning flyttning till särskildom uppe-
hållsplats för vissa centrala myndigheter. frånTill skillnad bestämmelserna i
förordningen statliga myndigheters beredskap föreslår vi detattom m. m.
inte någonin bestämmelse övriga myndigheter skall flytta tilltas att sär-om
skild uppehållsplats vid högsta beredskap. fårDetta ske efter särskilda be-
slut regeringen eller efter regeringens bemyndigande civilbefâlhavarenav av
eller länsstyrelsen.

För befolkningsskyddet och räddningstjänsten skall vid högsta beredskap
enligt vårt förslag i gälla bestämmelser i dag, dvs.stort sett attsamma som
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skyd-skyddsrum ochochbefolkningendelas tillandningskydd skall attut
användning.omedelbarordning förskall ställas idade utrymmen

totalförsvaret oför-krigsplacerad iockså personalföreslår ärVi att som
vadberedskap enligttjänstgöring vid högstasig tillinställadröjligen skall

inteliknande handling,krigsplaceringsorder eller om rege-angettssom
försvarsmakten bestämmerringen för annat.

dag beredskaps-iberedskapskungörelsen§ andra stycket attI 13 anges
förordningenfredstid enligtitagitsegendominnebärlarm utatt som

enligtskall lämnaskrigsanskaffningför1978:561 förberedelser genastom
uttagningsbeslutet.

februari 1985,21skrivelse denhar icivilförvaltningFörsvarets somen
det intebl. anförtutredningen,februari 1988 tillden 11 attöverlämnats a.

förfogandebeslut har fattats§framgår andra stycket13entydigt att ettav
förtydligandesådantCivilförvaltningenberedskapslarm. ettattansergenom

§ inteandra stycketockså anfört 13Civilförvaltningen harborde attgöras.
fastigheter.borde omfatta uttagna

tillgodosettberedskapshöjningar harförordningvärt förslag tillI om
in med in-bestämmelseföreslårVisynpunkter.civilförvaltningens tasatt en

beslutarregeringeninnebärberedskaphögstanehåll beslut att omatt om
enligtfastigheter skall avlämnasegendom uttag-förfogande och änatt annan

ningsbeskedet.
dendet normala ärslutligen pekatharCivilförvaltningen attatt myn-

ersättning enligtockså beslutarförfogandebeslutar taxa.dighet omomsom
mottagande myndighetendenförfogande börbeslutarOm regeringen om

förfogandeför-ivårt förslag till ändringenligt Iersättningbesluta taxa.om
bestämmelse.sådantillhar lagtordningen en
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Vårt4 förslag till lag civiltny om

försvar

Detta kapitel i betänkandet indelat i femton avsnitt,är behandlar desom
femton kapitlen i den lagen civilt försvar. Vi har valt dela in lagenattnya om
i kapitel och i varje kapitel föra bestämmelser sakligt hörsettsamman som

ihop. För överskådlignära lagen har ocksågöra underrubriker.använtatt
Många bestämmelserna i lagen helt i sak,är bestämmelsernaav nya ex.

ledning det civila försvaret och säkerhetsskydd i kommuner ochom av om
landsting.

Övriga bestämmelser i lagen har sitt i gällande lagstiftning.ursprung nu
Det har inneburit omfattande språklig och redaktionell bearbetningen av
dessa äldre bestämmelser. Vi har i det arbetet haft ambitionen användaatt

så lättbegripligt och enhetligt språk möjligt ochett det lätt förgöraattsom
tillämparna hitta i lagen.att

I motivtexten till vissa kapitel behandlar vi del formuleringar och ut-en
tryck aktuella kapitlet.i övrigt någonär vi integör systematisksom genom-
gång den redaktionella språkligaoch bearbetningen de olikaav texterav

ingår i vårt lagförslag.som
Här vill bara genomgående i våranämna deanväntatt texter nya

landstingstermer föreslagits kommunallagsgruppen i betänkandetsom av
Ds 1988:52 Ny lag kommuner och landsting. De lands-ärtermernaom nya
ting i stället för landstingskommun, landstingsfullmäktige i stället för lands-
ting landstingsstyrelseoch i stället för förvaltningsutskott.

Dessa benämningar har fått utförlig presentation i kommunallags-nya en
betänkande, avsnitt 3.5 Terminologin i den lagen ff.58 Därgruppens nya

bl. ordetsägs landstingskommun, infördes årsi 1954 landstings-atta. som
lag, aldrig har vunnit gehör hos allmänheten och ordet förvaltningsut-att
skott misslyckad påbenämningär styrelse. Förslaget lands-en en om nya
tingstermer kommer frånursprungligen demokratiberedningen, betän-vars
kande SOU 1985:29 remissbehandlats och därefter legat till grund för
kommunallagsgruppens arbete. Remissinstanserna och landstingen själva
har varit positiva till de benämningarna.nya

Även förslaget till lag kommuner och landsting inte lagtsännuom ny om
fram för riksdagen, ändåhar beslutat använda de benämningarnaatt nya
i vår lag. Skulle det visa sig förslaget i den delen inte fårgenomförs, lag-att

därefter.texten anpassas
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Inledande bestämmelser4.1

Vårt sammanfattningförslag i

vadkapitel talarföreslår inleds medden lagenVi ettatt som omnya
med be-fast vad i lagenkapitlet lägger viomfattar. Ilagen som avses

räddningstjänstbefolkningsskydd ochtotalförsvar, samtgreppen
räddningskår.

skrivs in i det inle-också ansvarsprincipenföreslår den k.Vi att s.
dande kapitlet.

författningarhänvisningar till andrakapitlet vissafinns iDessutom
beredskapoch högstaiakttas under skärptvad skall samt omom som

förhållanden.under dessabeslutsformerna

innehållsförteckninginleds med4.1.1 Lagen en

föreslårlagen och hitta i denöverblicka denlätt skall kunnaFör att nyaman
innehållet kapitel.i dess olikabeskrivninginleds medvi lagenatt aven

de be-omfattar lagen i huvudsakbeskrivit i avsnitt 2.4Som vi tidigare har
års be-i 1964 lagar kommunalfinns civilförsvarslagen,stämmelser i omsom

upplåta inkvarteringsbostad i krig, i lagenredskap och skyldighet att omom
finnskyrklig beredskap. Dessutomoch i lagenlokal kristidsförvaltning om

bestämmelser.här helt nya
innehållet så möjligt för tilläm-logisktVår varit ordnaharsträvan att som

innehåller grundläggande definitio-därför vissaförsta kapitelLagensparna.
kapitlen behandlar sedanlagförslaget. De övrigaväsentliga förärner som

innehållsmässigt hör Närsakfrågoroch olika näravart ett samman.som
följandekapitel har haft tankar.ordningsföljden mellan dessavalt

försvaret, dvs. hur led-för hela det civilaandra kapitletI det ges ramen
centrala, regionala och lo-vilket ledningsansvarningsstrukturen ochutser

detoch högsta beredskap. Ifred och under skärptkala myndigheter har i
dessanågra beredskapsförberedelsersedan viktigatredje kapitlet somanges

civilpliktens omfatt-fjärde kapitlet behandlarskall vidta. Detmyndigheter
den ytterli-möjligt rekryteradetning. finns bestämmelsernaDär gör attsom

krigsorganisation och för verk-för kommunenspersonal behövs attsomgare
skall kunna fungera.och högsta beredskapsamheten under skärpt

civila för-särskilda verksamheter inom detbehandlar vissaKapitlen 5 7-
gäller hem-placera i kapitel. Detlämpligtdet kan attsvaret egnasom vara

skyddadeverkskydd skyddsrum ochskydd, utrymmen.samt
skyldigheter församladefinns vissa bestämmelserI kapitel 8 som anger

hållaskyldighet medDet gällerinnehavare egendom.och andraägare attav
mörkläggning, upplysningvarning och lämnaoch förbereda förutrustning

och bedriver verk-dem borkommunala myndighetertill statliga och om som
byggnadersamhet i deras m.m.
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Kapitlen 10 och behandlar11 åtgärderde särskilda måste vidtassom
under skärpt och högsta beredskap för flytta och hand befolkningatt ta om

befaras bli eller har för stridshandlingar. Detta bestäm-utsatt utsatts ärsom
melser framförgäller allt under krigsförhållanden, vilket vårenligtsom me-
ning motiverar sammanhållen placering i lagen.en

I slutet lagen har vi i placerat bestämmelser säkerhetsskydd, påfölj-av om
der och överklagande kap. 12, 15.14 och Där finns också uppsamlings-ett
kapitel med bestämmelser inte någonhar direkt koppling till kapitlen isom

kap.övrigt 13. Bestämmelserna tillfredsställande säkerhetsskydd iettom
kommuner och landsting heltär och praktiska skäl har de placerats inya av

kapitel. Placeringen bestämmelserna påföljderett eget och överkla-av om
ganden följer vedertagen praxis. Tillämparna hitta demär sist i la-attvana

och därför har dem den platsen.gettgen

vårt4.1.2 För lagförslag väsentliga definitioner

I det första kapitlet definierar också någravi grundläggande begrepp ärsom
viktiga för förståelsen vårt lagförslag.av

Totalförsvar

sådantEtt begrepp totalförsvar, §är i 2 definierar "all den verk-som som
samhet nödvändig förär förbereda landet inför hot och föratt yttresom att
ställa samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattarom
totalförsvaret hela det omställda samhällets verksamhet. Vi har i kapitel 2

vårautvecklat motiv för definitionen.

Befolkningsskydd och räddningstjänst

Ett begrepp befolkningsskyddär och räddningstjänst,annat som ger en
definition i 3 Med befolkningsskydd och räddningstjänst verk-av avser
samheter behövs för under krigsförhållanden skydda och rädda civil-attsom
befolkningen enskild egendom och civil allmän egendom. Uttrycketsamt är
således ämnat detersätta nuvarande uttrycket civilförsvarsverksamhet.att
På §motsvarande i 1 civilförsvarslagensätt i den tredjegörs paragrafensom

uppräkning sådana åtgärder kan inom begreppet befolk-en av som rymmas
ningsskydd och räddningstjänst. Vi har utgått från §1 civilförsvarslagen men
gjort vissa anpassningar till rådande förhållanden.nu

Bl. bör det i lagtexten markeras del åtgärderdeatt stora. en av som
redan inom begreppet kommunal räddningstjänst, med den inne-avser ryms

börd detta har enligt räddningstjänstlagen 1986:1102. Vidare börsom ut-
trycket alarmering åtgärderoch andra för varning i detta sammanhang bytas

endast varning. Uttrycket räddning livut och egendommot brand-samtav
släckning i sin helhet inom räddningstjänstbegreppet. Uppräkningenryms
bör kompletteras med röjning farliga områden information åt-samtav om
gärder för Självskydd. Uttrycket sanering och liknande skyddsåtgärder bör
preciseras till indikering, sanering, tillhandahållande andningsskydd ochav

åtgärderandra för skydd kärnvapen och kemiska stridsmedel. Förlägg-mot
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utgå, liksom denkannödställda begreppoch bespisningning är nuva-somav
civilförsvarsverksamhetenutsträckningi vilkenrande uppräkningen om-av

bistånd åt andra samhällsorgan.fattar
iräddningstjänst skallbefolkningsskydd ochbegreppetDefinitionen av

verksamhetsområdet räddnings-försyftet klargöravårt lagförslag tjäna att
första handuppgifter iberedskap, varförkåren under skärpt och högsta som

Samtidigtbehöver inkluderas.inteandra samhällsorgankommer lösasatt av
artikel 61 i 1977det enligtverksamhetsområde inombör detta somrymmas

civilbetecknasårs Genevekonventionerårs tilläggsprotokoll I till 1949 som
Påcivilförsvarsverksamhet. dettamedi Sverigedefence och översattssom

få särskilda folkrätts-utrustning deträddningskårens personal ochkansätt
tilläggsprotokollet.62 iskydd i artikelliga som avses

vissaräddningstjänst ochbefolkningsskydd ochmellanAvgränsningen
intesocialtjänsten, kan gö-civila försvaret,funktioner inom detandra ex.

i sak iförändringarVårt innebär ingadetaljer. förslagi allahelt skarpras
samhälls-mellan olikaolika verksamheterförfråga fördelning av ansvarom

organ.

Räddningskåren

lagstiftningen försvinnercivilförsvarGenom begreppet utmönstrasatt ur
civilförsvarschef.ochcivilförsvarsorganisationbenämningarsamtidigt som

ocksåde allra flesta fallräddningschef redan i dag iEftersom kommunens
förändringnaturligcivilförsvarschef, kan detbefattningenhar vara ensom

räddningschefenlåtsåväl fred i krig,räddningschef itala attatt varasomom
uppgifterockså omfattandeharorganisation,i krig leder större mersomen

räddningskåren.fredstidadenän
civilförsvarsorganisation,lokalDå inte kan talalängre anserenomman

räddningskåren under krig. Räddnings-lämpligt tala ävenvi det är attatt om
demsåledeskrig kommerkårens uppgifter underoch att motsvararesurser

civilförsvarsorganisationen.den lokalagäller försom nu
räddningsverketharnuvarande organisationenDen staten genomen av

särskild organisa-omfattning. Ifastställd struktur ochoch länsstyrelsen en
omfattning och uppgifterorganisationenslänsstyrelsenredovisartionsplan

handmed i första kom-integreratsOrganisationen harvarje kommun.inom
ochsåtillvida personalräddningstjänstorganisationfredstida attmunernas

civilförsvarsorganisatio-uppgårräddningskårer imateriel i kommunernas
mobilisering.samband medinen

för och inflytandefår fortsättningeni störreKommunerna ett ansvar
de flestaverksamheten i krig. Iförkrävsuppbyggnaden de somresurserav

tillräddningstjänstorganisation kunna liggafredstidakommunernasfall bör
verksamheten i krig.ha förbehöverden organisationgrund för mansom

personellt ochbyggasmåste i flertalet kommunerRäddningskåren dock ut
har självakrigstida uppgifter. Kommunernasinaför kunna lösamateriellt att

byggagivnainom deförutsättningar förgoda statenatt uppramarnaav
denna organisation.
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därför byggasräddningskårens krigsorganisationfortsättningen börI upp
och materiel till kom-med pliktså personalställer uttasatt staten som --

fredstida rädd-förstärker denochförfogande kompletterarsommunernas
ningskåren.

räddnings-anställd vid kommunernaspersonalgäller denNär det ärsom
ingå krigsorganisation ii kommunernassåledes den skallkårer vi attanser

civilförsvarsorgani-civilförsvarsplikt imedi dag skrivas införstället att som
räddningskår och högstaunder skärptinnebär kommunenssationen. Det att

med civilplikt.in till tjänstgöringpersonal kallasberedskap utökas med som
anställdaomfattning. Den kommunaltcivilpliktens4.3 redovisarI avsnitt

likhettjänstgöra i sin anställning. Ialltså krig fortsättaskall ipersonalen att
personal ibetydelse dennadet störstagäller i dagmed vad är attstoravsom

totalför-från tjänstgöring inombeviljas uppskovmöjliga utsträckning annan
svaret.

för befolkningsskyd-med byggapraktiken bör arbetetI att resursernaupp
så, och regeringgenomföras riksdagkunnadet räddningstjänstenoch att

verksamheteninom vilkaoch personellafastställer de ekonomiska to-ramar
på i dag. Dealltså skeriskall sätttalt stort settsett samma somrymmas,

Länsstyrel-på räddningsverket.fördelning länen görsstatliga avresursernas
på Ikommunerna inom länet.motsvarandefördelar i sin tur resurserserna

fast de statligapå lägga hurankomma kommunensista ledet skall det att
tillräddningskåren. återkommer i avsnitt 4.2.3Viinordnas iskallresurserna

mobilise-i avsnitt 4.3.3. tillräddningskårens mobilisering ochfrågan om
ringsplanläggningen.

fredstida rädd-det denvi detSammanfattningsvis anlägger synsättet äratt
sådan med pliktmed personalskall utökasningskåren i krig uttassomsom

förförfogandetill kommunernasställeroch med egendom attstatensom
räddningstjänsten skall kunna lö-befolkningsskyddet ochuppgifterna inom

sas.

lagfästs4.1.3 Ansvarsprincipen

ansvarsprincipen.också den k. An-vi placeratI det första kapitlet har s.
i fredför viss verksamhetden harsvarsprincipen innebär att enansvarsom

upprätthållasverksamheten skallbehålla i krig,också skall detta omansvar
betydelse för totalförsvaret,då. verksamhetenavgörande ärDet är avom

överlevnad,civilbefolkningenssäkerställadvs. den behövs för att upp-om
försvarsansträngningarna.främjasamhällsfunktioner ochrätthålla viktiga

verksamhetdvs. den civiladet civila försvaret,Verksamheten inom som
produktionsåväl produktionvårt omfattarbedrivs i samhälle, av varor som

såsomförsvarsanknutna,direktproduceras kantjänster. Varor varasomav
åt samhället iägnadeprodukter, ellerfallet med försvarsindustrinsär vara

Andra produkterkonsumtionsvaror. ärkapitalvaror ellerövrigt i form avav
livsmedel och for-exempelvissåväl civila behov,betydelse för militära som

sjukvårdenSåväl den civilatjänstesektorn.don. kan gällaSamma synsätt
sjukvårdsperso-behovkrigssituationhar iförsvarsmakten avex.som en

nal.
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vårtI moderna samhälle har olika verksamheters inbördes beroenden
ocksåökat. Härigenom har försvarsmaktens beroende den civilaav sam-

hällsapparatens produktion och tjänster ökat. I krigssituationvarorav en
vårskall produktion och tjänster dels säkerställa civilbefolkningensav varor

överlevnad, dels understödja såförsvarsmakten möjliga försvars-störstaatt
uppnås.effekt kan

Vi därför, bakgrund vad här har redovisats, det ärmot attanser av som av
värdeatt ansvarsprincipen läggs fast i lagstiftningen. Vi föreslårstort att

denna princip in redan i förstalagens kapitel.tas

4.1.4 Bemyndiganden och hänvisning till andra lagar

ocksåI det första kapitlet finns bemyndigande för regeringen denellerett
myndighet regeringen bestämmer räddningskårenbesluta fåratt attsom om

anspråki för uppgifter inte den kommunen. Detta gällerrörtas som egna
dock endast under skärpt och högsta beredskap. Denna möjlighet torde
främst länsstyrelsen. Kommunen har därvid till ersättningrätt statenavse av
för skäliga kostnader.

ocksåI kapitlet finns bestämmelse regeringen möjlighet atten som ger en
under skärpt och högsta frånberedskap meddela undantag bestämmelserna
i räddningstjänstlagen, det betydelse för totalförsvaret.är storom av

Slutligen finns i det första kapitlet hänvisningsparagraf till lagenen
1988:97 förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna ochom
domstolarna under krig krigsfaraeller I den lagen regleras de föränd-m. m.
ringar frågai beslutsförfarandet i de offentliga verksamhetom organens som
kan bli aktuella under skärpt och högsta beredskap.
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4.2 ledningOrganisation och m. m.

Vårt förslag i sammanfattning

I lagens andra kapitel fast det förlägger Överstyrelsensomansvar
ÖCB frågorcivil beredskap har i ledning och samordning deom av

civila beredskapsförberedelserna. Dessutom preciserar det ansvar
civilbefälhavaren länsstyrelsen landstinget,och kommunen,samtsom

stiftsstyrelsen och den kyrkliga kommunen har för nödvändiga be-att
redskapsförberedelser genomförs. För kommunen blir kommun-nu

samlade frågor författningsreglerat.styrelsens i dessaansvar
kapitlet finns också vissa bestämmelser övergångenI till krigs-om

organisation och civila försvaret dåledningen det beslut be-om av om
redskapshöjning finns ocksåhar meddelats. Där bestämmelser om
mobiliseringen räddningskåren och hemskyddsorganisationen.av

Slutligen finns bemyndigandeni kapitlet vissa under skärpt ochsom
högsta beredskap civilbefälhavaren och länsstyrelsen med-rätt attger
dela de föreskrifter behövs för ledningen och samordningensom av
det civila försvaret.

4.2.1 Ledningsstrukturen försvaretinom det civila

Som tidigare har redovisat bygger ledningsstrukturen för det civila försva-
på indelning i funktioner funktionsansvarigamed myndigheter och iret en

ansvarsområden områdesansvarigageografiska med myndigheter harsom
samordnande roll och ledningen inriktaroch verksamheten.utövaren som

inriktande ledningDenna verksamheten främst i krig och vidutövasav
krigsfara delsoch samordning verksamhetsgränserna inom el-över ettavser
ler flera geografiska områden, dels ledning underlydande lednings- ochav
samordningsorgan. Ledningen syftar till samordna åtgärdernaoch inriktaatt
inom områden. åtgärderna påolika geografiska Inte minst viktigt civilär att
och militär sida samordnade.välär

I krig innebär detta de samlade inriktasatt mot ett gemensamtresurserna
mål, nämligen samhällets samlade skall kunna utnyttjas påatt ettresurser
maximalt för understödja försvarsansträngningarna civil-ochsätt att trygga
befolkningens överlevnad. Mot bakgrund denna inriktning samordnasav
olika verksamheter dels mellan de funktionsansvariga myndigheterna, dels

områden.mellan geografiska Prioriteringar inom och mellan olika verk-görs
samheter och geografiska områden.

Exempel på beslut detta slag ärav
inriktning på långverksamheten i kort och sikt inomD stort ettav geogra-

ansvarsområde,fiskt
inriktning och samordning olika funktionsansvariga myndighetersav

verksamhet,
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underlydande ledningsorgans verksamhetoch samordninginriktningEI av
samt

olika verksamheter och geografiskaprioriteringar inom och mellanE1 om-
råden.

ÖCB, civilbefälhavarna,ledningsorganenUnder riksdag och regering är
också högsta civila totalför-länsstyrelserna och kommunstyrelserna. De är

svarsmyndigheter, och på nivå.sinvar en
ÖCBPå nivå myndighet med uppgift i enlighet medcentral ansvarigär att

regering leda och samordna be-de riktlinjer lagts fram riksdag ochavsom
funktionsansvariga myndigheterna. I sittredskapsförberedelserna vid de ar-

ÖCB överbefälhavaren. Under regeringen inriktarbete samverkar med
ÖCB påberedskapsförberedelserna för ledningsorganen regional och lokal
nivå.

inriktar och samordnar den verksamhetCivilbefälhavarna är avgö-som
överlevnad. Vil-försvarsansträngningarna och civilbefolkningensrande för

Civilbefälhava-prioriteras krigssituationen.ken verksamhet avgörssom av
nivån med militärbefälha-på den regionala och samverkarverkar högreren

varen.
såväl ochi fred krig viktig roll inriktaLänsstyrelserna har att sam-som en

totalförsvaret.verksamheten inom de civila delarna Länsstyrelsenordna av
försvarsområdesbefälhavaren inom länet.också för samverkan medsvarar

funktionsledningverksamhetsorienterade ledningendet denNär gäller
fredstid utarbeta underlagfunktionsansvariga myndigheterna underskall de

målen för funktionen i krig. Detta skall ske iför statsmakternas beslut om
funk-samråd med uppgifter inom funktionen. Denmed övriga myndigheter

myndighetersskall vidare samordna berördationsansvariga myndigheten
krigsplanläggningberedskapsförberedelser, och genomförasamordna samt

för-inom funktionenutbildas och övningar genomförsför personalattsvara
samordning inom totalförsvarets civilaordningen 1986:294 ledning ochom

del.
transportrådetspå sådan roll inom funktionenexempel ledningEtt ären

transportrådet,myndighet inom funktionenSamordnande ärtransporter.
Övriga betydelsefullaockså landsvägstransporterna.har föransvaretsom

frågaifunktionen järnvägar och banverketmyndigheter inom är statens om
luftfartsver-järnvägstransporter, Sjöfartsverket beträffande sjötransporter,

fråga väghållningen.vägverket iket beträffande lufttransporter samt om
sammanhål-myndigheternacentral funktionsansvarigaPå nivå har de ett

för genomförandetdirekt under regeringen. De ansvarigalande är avansvar
också ansvariga förmål riksdag och regering. Dede ställts ärsom upp av
med uppgifter inommyndigheter och organisationerverksamheten hosatt

mål. Under dessagenomförs samordnat dessafunktionen inriktas och mot
pågenomförs verksamheten olika Exem-myndigheter organiseras och sätt.

socialnämnderpå socialtjänsten fullgörs kommunernaspel detta är som av
1980:620.fast i socialtjänstlagen Tillsynenenligt de intentioner lagtssom

länsstyrelserna och social-denna verksamhet utövas närmast ytterst avavav
styrelsen.
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således inom sitt verksamhets-myndigheten harfunktionsansvarigaDen
beredskaptillfredsställandesammanhållande förområde attett ansvar en

krig.kriser ochfinns allvarligaför möta ettatt
ÖCB nivå beredskapsförberedelserna vidpå centralsamordnarleder och

ÖCB rådhärvid ochmyndigheter. skallfunktionsansvarigaövriga genom re-
frågorför enhetlighet ibl. ärkommendationer verka som gemensammaa.

redovisa beredskapslägetregelbundet till regeringenför försvaret,det civila
samhällsut-intressen beaktas idet civila försvaretsi förverka attstort samt

ÖCB programplan,årligen inskallvecklingen. Dessutom gemensamge en
sigfunktionsansvariga myndigheter,samråd medi yttraupprättas samtsom

del de berör detanslagsframställningari denmyndigheternasde statligaöver
civila försvaret.

ÖCB myndighet för funktionen Civilansvariguppgift harI den somsom
för hur beredskaps-ingår förutsättningarnasamordningledning och att ange

nivå,regional och lokal be-och samordnasförberedelserna skall ledas att
inom det civila försvaret,för krigsplanläggningenunderlagdriva studier som

ledningsöv-uppföljningeninriktningen ochsamordna planeringen,att av
militärbefälha-civilbefälhavare ochövningar förningar leda störreattsamt

civila försvaret.det gäller detnärvare
ÖCB nivåpå central leda ochdubbel roll, delsharDetta innebär attatt en

inrikta civilbefälhavarnas,beredskapsförberedelserna, delssamordna att
beredskapsförberedelser. Härutöveroch kommunernaslänsstyrelsernas

ÖCB i frågor föröverbefälhavarensamverka med ärskall gemensammasom
ÖCB förberedelserplanläggningen och övrigasamordnaskalltotalförsvaret.

åtgärder försvarsmakten.motsvarande inommedinom det civila försvaret
ÖCB frågorpå nivå det civila försvaret i harcentralSlutligen företräder som

samhälletsoch militära behovbetydelse avvägningen mellan civilaför av re-
någotföreskrivitregeringeninte annat.surser, om

leder, samordnar och inriktar det ci-länsstyrelsernaCivilbefälhavarna och
ochcivilområdena respektive Civilbefälhavarnalänen.vila försvaret inom

ÖCBnivåerpå delvis motsvarandelänsstyrelserna verkar sina sätt som
råd rekommendationer förpå nivån, ochcentrala dvs.den att en-gegenom

frågor det civila försvaretinomhetlighet i samt attgenom sam-gemensamma
för det civila försvaret.frågorordna utbildning i är gemensammasom

studier underlag för krigsplan-myndigheterVidare bedriver dessa som
nivån.på den regionala Myndigheternacivila försvaretläggningen inom det

lednings-och uppföljningenockså planeringen, inriktningensamordnar av
ledningsöv-länsstyrelserna leder dessutomövningar. Civilbefälhavarna och

nivå.länsnivå respektive lokalningar på
för det civila försvaret ihar beskrivitDen ledningsstruktur ärsom nu

föreslårVi ledningsor-i regeringsförfattningar.dag i huvudsak reglerad att
civilt försvar. Förslagetfortsättningen regleras i lagenuppgifter i omganens

innebär någon förändring i sak.inte
omfattar främst planläggning,beredskapsförberedelserKommunernas ut-

genomförs iBeredskapsförberedelsernabildning övningsverksamhet.och
samverkan sker fortlöpande. Kom-länsstyrelsen. Dennasamverkan med
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totalförsvarsmyndighet på den lokala nivånmunstyrelsen högsta civila ochär
stånd med berörda myndigheter,för samverkan kommer tillattsvarar orga-

nisationer och företag inom kommunen.
kommunernas beredskapsförberedelser finns i dag i la-Bestämmelser om

1964:63 föreslår dessa bestämmelserkommunal beredskap. Vi attgen om
för landstingenin i förslaget till lag civilt försvar. Detsamma gällertas om

på skall genomföra de beredskaps-motsvarande kommunernasättsom som
under allvarliga kriser och i krig kunnaförberedelser behövs för attsom upp-

sjukvårdenrätthålla och den övriga verksamhetden civila hälso- och som
sådanbedriva enligt lagstiftning. Exempel övriglandstinget skall annan

sjukvår-i likhet med hälso- ochverksamhet omsorgsverksamheten,är som
den till kommunernas för socialtjänsten. Bl.har kopplingnära ansvar a.en

bakgrunden skall landstingens beredskapsförberedelser genomfö-denmot
i med berörda statliga myndigheter och kommuner. Detta gäl-samverkanras
också någotler kommuner inte tillhör landsting.som

beredskapsförberedelserdomkapitlen och de kyrkliga kommunernasFör
1981:1216finns i dag bestämmelser i lagen kyrklig beredskap, vilken iom

Ävenpå beredskap. vissa dessaallt väsentligt bygger lagen kommunalom av
åvilaringå vårt uppgifter i dag kyrk-bestämmelser bör i lagförslag. De som

såväl kommunal till lands-liga myndigheter har koppling tillnära somen
på begravningsverksamhetentingskommunal verksamhet. Exempel detta är

får ökad betydelse.i krigssituationsom en en
föreslår landstingsstyrelsen, stiftsstyrelsen ochVi kommunstyrelsen,att

påkyrkorådet för beredskapsförberedelserna genomförsblir ansvariga att
ändamålsenligt med enhetlig inriktning inom respektive slagochsättett av

i lagförslaget.kommun. Detta regleras nu
också samråd med domkapitletVi förordar stiftsstyrelsen efter skallatt se

beredskapsförberedelser genomförstill de övriga kyrkliga kommunernasatt
på ändamålsenligt får stiftsstyrelsen tillsynsansvar.Härigenomsätt. ettett

samrådauppgift med berörda länsstyrelser. FörFör fullgöra sin skall denatt
beredskapsförberedel-skall kunna fullgöra sinaden kyrkliga kommunenatt

genomförs samverkan med berörda kommu-det nödvändigt dessa iär attser
och övriga trossamfund.med andra berörda kyrkliga kommunersamtner

4.2.2 Krigsorganisationen

förutsättningarna för statliga,Vi har i kapitel 3 i betänkandet redovisat att
myndigheter skall kunna tillkommunala och landstingskommunala över

och för det författningsmässiga stöd finns försin organisation under krig som
detta.

föreslår kyrkliga kommuner skall kunnalandsting ochVi kommuner,att
övergå tidpunkt, nämligentill krigsorganisationen vid och nären samma re-

beredskap. Regeringengeringen fattat beslut skärpt eller högsta kanhar om
landstingen och de kyrkliga kommu-emellertid besluta kommunerna,att

få tidpunkten för till krigsorganisa-själva skall bestämma överattnerna
beredskap. Enligt förslaget kanregeringen beslutat skärpttion när om rege-
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ringen också besluta kommunerna, landstingen och de kyrkliga kom-attom
för fårsig endast tidpunkten återgångföravgöra till fredsorga-munerna var

nisation så länge beslutet övergång till krigsorganisation ärsom om gene-
rellt. återgångNär till fredsorganisationen har bestämts, skall kommunenen
omedelbart underrätta länsstyrelsen detta medan landstinget skallom un-
derrätta civilbefälhavaren och länsstyrelsen. Den kyrkliga kommunen har
motsvarande skyldighet underrätta stiftsstyrelsen och kommunen. Stifts-att
samfälligheten påskall motsvarande underrätta berördasätt länsstyrelser.

När det gäller val själva krigsorganisationen delar den uppfattningav
bl.a. KBK-utredningen Kn 1982:04 förde fram i sitt betänkande Dssom

Fö 1984:3 Kommunal beslutsordning under beredskap och krig, nämligen
varje enskild kommun och enskilt landstingatt bör vilkaavgöra nämnder

och styrelser ingåskall i krigsorganisationen, detta med hänsyn till densom
skillnaden i storlek präglar vårastora 284 kommuner och 23m. m. som

landsting. Detta gäller också de kyrkliga kommunerna deras bered-även om
skapsuppgifter betydligt begränsadeär kommunernasän och landsting-mer

Kommunerna har dessutom sin planläggning kopplingnäraens. genom en
till försvarsmaktens operativa planläggning. förklarligaAv skäl skall dock
kommunstyrelsen, landstingsstyrelsen, stiftsstyrelsen och kyrkorådet alltid
ingå i respektive krigsorganisation.

4.2.3 räddningskårenMobilisering och hemskyddsorganisationenav

Enligt §10 civilförsvarslagen skall länsstyrelsen ochupprättaa anta en mo-
biliseringsplan för varje kommun inom länet. Däremot saknas uttryckligen
bestämmelse för genomföra mobiliseringen.ansvaret attom

I sitt betänkande Ds 1983:10Fö Kommunerna och civilförsvaret föreslog
provplanläggningskommittén för mobiliseringsplanen skulleatt ansvaret
överföras till kommunerna. Som skäl kommittén bl. attangav a.

kommunernas möjligheter ålagdalösa sina uppgifter ökar deatt om-
bär för genomförandet planerad verksamhet ak-ansvaretsom av en

tivt har deltagit i eller genomfört planläggningen,
ledningen civilförsvarsverksamheten också bör omfatta mobili-av att-

dem skall delta i verksamheten,sera som
planläggningsansvar förlagt till den lokalaett är verkställande ni-som-

vån bäst uppfyller totalförsvarsbeslutets krav verkningarnamötaatt
Överraskandeettav angrepp,

erfarenheterna från genomförd provplanläggning visade kom-att ett-
munalt för mobiliseringsplanläggningen föredra frånär be-attansvar

iredskapssynpunkt,
behovet ökad beredskap överraskande vägermotav tungt.angrepp-

I propositionen 1984/85:49 ändring civilförsvarslagen 1960:74om m. m.
anförde departementschefen bl. länsstyrelsen åtminstone tills vidareatta.
bör den myndighet och förupprättar mobiliseringsplanen.vara som ansvarar
Som skäl han länsstyrelsen har för genomföraatt mobili-ansvaretangav att
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sådanföremobiliseringsplanen öv-revideringochseringsövningar enatt av
lämpligenövningenunderframkan kommadetuppföljningochning somav

länsstyrelsen.också bör göras av
föreslår vi kommu-4.3avsnittredovisa i attkommerSom närmare att

räddningskåren. Vimedövningargenomföraförhaskall attansvaretnen
ledningenuppfattningprovplanläggningskommitténs attsamtidigtdelar av

räddningstjänstenbefolkningsskyddet ochförkallarviverksamhetden som
de-Viverksamheten.delta iskalldemmobiliseraomfattaockså bör att som

lösa sinamöjligheteruppfattning kommunernas attockså kommitténslar att
ocksåverksamhet ärgenomförandetföruppgifter ökar ansvaret enavom

verksamhet.planläggningenförförenat med ett sammaavansvar
ochunder skärptverksamhetenräddningskåren förMobiliseringen av

Räddningskårenkommunerna.lokalt imåste genomförasberedskaphögsta
fredstidden ibestå delsanfört,förut harmed vad vienligheti an-bör, av

bakgrunddennapersonal. Motcivilpliktigtillförddelspersonalen,ställda
skyldighetskrivs inidet lagenlämpligtdeti övrigtutvecklingen är attoch en

räddningskåren närmobiliseringgenomföraför kommunen rege-att av
inkal-beslutatregeringen bestämmermyndigheteller denringen omsom

räddningskåren.itjänstgöringförpersonalcivilpliktiglelse av
också bör haföljer kommunenförthar attdetAv som nuresonemang

statligademobiliseringsplan förochför upprätta resur-antaattansvaret en
i avsnitttill dettaåterkommerräddningskåren. Vitillförasskallsomser

4.3.3.
förskall hamotsvarandepå sätt ansvaretockså kommunenföreslårVi att
deltilldennaEftersomhemskyddsorganisationen. stormobiliseringen av

organisationellermyndighetdendetpersonal krävsfrivilligbestår somattav
underlagkommunenpersonal lämnardennarekryteringenmedverkar i av

avsnitt 4.5.detta itillåterkommerVimobiliseringen.för

beredskaphögstaochunder skärptLedningsuppgifter4.2.4

ÖCB beredskapsförbere-samordnaochledaskallhartidigare nämntSom
ledning ochCivilfunktioneninomverksamheteninriktadelserna sam-samt

ordning.
följerberedskapoch högstaskärptunderverksamhetendet gällerNär av

funktionsansvarigvarjeansvarsprincipenredovisade atttidigare myn-den
också under krigs-skall fungeraverksamhetenfördighet har attett ansvar

funktions-denharingår funktionen,imyndigheterOm fleraförhållandena.
underLedningsansvaretsammanhållandemyndighetenansvariga ett ansvar.

dispositiondet gällerpå civilbefälhavarna, närhandi förstavilarregeringen
frågaipå länsstyrelsernacivilområdet, ochinombefintliga omresurserav

inom länet.avvägningen
detbedömersigutvecklarförhållandenapå hurBeroende sanno-som

sakfrå-skildabeslut iförunderlagbehövakommaregeringen kanlikt attatt
fram. Ex-kanmyndigheternafackkunnigaendast de taunderlagett somgor,

inomtillgängligauthållighet och ettuppgifterpåempel detta är resurserom
fackområden.fleraeller
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ÖCBEn naturlig uppgift för i det sammanhanget kan föreslå hurattvara
tillgängliga civila skall disponeras inom del landet med hänsynresurser en av
till händelseutvecklingen två civilområden tillsammansnär har behovex.

ÖCB:svad finns tillgängliga. uppgift ocksåstörre än börav resurser som
kunna till regeringen lämna förslag till hur befintliga inomattvara resurser
flera fackområden såbör fördelas inom landet dessa fördelas påatt resurser

för försvarsansträngningarna så optimalt möjligt. Ensättett som annan upp-
gift kan mellan centrala myndigheter fördela tillgängliga ekono-attvara

såmiska verksamheten från totalförsvarssynpunkt såblir balan-attresurser
serad möjligt.som

Regeringen årshar i 1989 budgetproposition bl. redovisat ansvareta. un-
der kriser i för funktioneroch krig vissa inom det civila försvaret. I proposi-

ÖCBtionen anförs i enlighet med riksdagsbeslutet våren 1985 prop.att
1984/852160, 388 fick tvåFÖU 11, rskr. huvuduppgifter, nämligen dels att
samordna totalförsvarets civila delar nivåcentral och ansvarigvara myn-
dighet för funktionen Civil ledning och samordning, dels ansvarigatt vara

Övrigmyndighet för funktionerna varuförsörjning och Kyrklig beredskap.
ÖCBEnligt beslutet skall finnas kvar under kriser och i krig. Vid tidpunkten

ÖCB:sför tillkomst föredraganden inte beredd slutlig ställning iatt tavar
ÖCB:sfrågan och övriga myndigheters uppgifter under kriser krig.och iom

För detta krävdes fördjupade studier.
årsI 1989 budgetproposition anför föredraganden vid försörjningskri-att
ÖCB:sskall Försörjningför funktionen med industrivaror, medser ansvar

undantag för energiförsörjningen och livsmedelsförsörjningen, övertas av
myndighet, benämnd försörjningskommissionen. När det gäller funk-en ny

ÖCBtionen Civil ledning och samordning föredraganden bör haattanser
för funktionen under kriser och i krig.ävenansvaret

Beträffande funktionen Kyrklig beredskap har erfarit det på-att nu
gående ledningsöversynsarbetet fåkan till resultat för dennaatt ansvaret
funktion förs till Svenska kyrkans centralstyrelse.över

Som följd dessa överväganden föreslår det i lagenatt tasen av en
ÖCB:sbestämmelse regeringen får meddela särskilda föreskrifterattom om

uppgifter under skärpt och högsta beredskap. Regeringen kan motsva-
rande meddela särskilda bestämmelser för verksamhetensätt vid övriga cen-
trala föreslår ocksåmyndigheter. Vi bestämmelse innebär civilbe-atten som
fälhavaren civilområdetoch länsstyrelsen inom respektive länet under
skärpt och högsta beredskap skall leda och samordna det civila försvaret i

såsamverkan med försvarsmakten möjliga försvarseffekt uppnås.störstaatt
När det gäller kommunerna föreslår kommunstyrelsen under skärptatt

och högsta beredskap skall leda det civila försvaret inom kommunens verk-
samhetsområde. Kommunstyrelsen skall till den verksamhetäven attse som
bedrivs i kommunen statliga myndigheter, landstinget, kyrkliga kommu-av

organisationer och såföretag samordnas möjliga försvarsef-störstaattner,
fekt uppnås. Bestämmelsen ligger också i linje med det riksdagen princi-som
piellt tillstyrkte i anledning regeringens 1984/85160proposition led-av om
ningen de civila delarna totalförsvaret, nämligen kommunstyrelsenattav av
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på nivå. Kommunstyrelsen harlokaltotalförsvarsmyndighethögsta civilaär
tilldet civila försvaret kommersamverkan inomförhärigenom attett ansvar

någraförknippat medemellertid intenivå.stånd på Dettadenna äransvar
landstinget.myndigheter ellerstatligabefogenheter gentemot

ochlandstingsstyrelsen under skärptföreslår viPå motsvarande sätt att
verksamhet.landstingetsledaberedskap skallhögsta

beredskapskärpt och högstaFöreskriftsrätt under4.2.5

nivånregionala före-på den högrecivilbefälhavarnasMed hänsyn till ansvar
iin bestämmelsefrån gäller i dag,vadslår till skillnaddet, tasatt ensom

meddelacivilbefälhavarenbemyndigaregeringen rätt attlagen attsom ger
och samordningenför inriktningenbehövsde föreskrifterlandstingen som

civilområdet ochunder skärptsjukvården inomcivila hälso- ochdenav
ochpersonellaföreskriftergällaberedskap. Det kan mate-högsta omex.

också gälla kommunerskallföreskriftsrättDennariella mot somresurser.
något landsting.tillhörinte

fåföreslår länsstyrelsen skallföreskriftsrättMotsvarande gentemotatt
inrikta ochför kunnakommunernalänet belägnalandstinget och de inom att

såväl civilbefälhavaren förlänet. Förcivila försvaret inomsamordna det som
medicinskainte denföreskriftsrätten utöv-docklänsstyrelsen gäller att avser

verksamheten.ningen av
föreskriftsrättmyndighetersdessaföreskriftsrätt även motDenna avser

sådan föreskriftsrätt kanstatliga myndigheteroch lokalaregionala men en
sådana författningar.tillVi lämnar förslagregeringsförfattningar.iregleras

allvarlig kris- ellerisnabbt fatta beslutkunnaEftersom behovet att enav
militärteknologiskasnabbadenpåtagligt har ökatkrigssituation ut-genom

förvarningstider, detockså inneburit kortarevecklingen, ange-ansersom
meddelas.sådana skall kunnabeslutskapas förförutsättningarläget attatt

landstingsstyrelsen,kommunstyrelsen,förföreslår företrädareVi därför att
medvid sammanträdekyrkorådet skall ha rätt närvarastiftsstyrelsen eller att
skallkrigsorganisationen. Deingår i dennämnd eller ett egnasomorganen

i själva besluten.överläggningarna intedelta iha rätt att men
förvaltningsmyndig-1988:97 förfarandet hos kommunerna,lagenI om

bestämmel-krigsfara finnsellerunder krigoch domstolarnaheterna m. m.
närvarande vadmed färre änbeslutförhetmöjliggör sompersonerser som

och landstingeni kommunernakrigsorganisationenEftersomnormalt gäller.
fredstid, det nödvän-organisationen inormala ärmindre denbetydligt änär

får efterlandstingsstyrelsenrespektive rättkommunstyrelsendigt attatt en
krigsorganisationensmeddela denkrigsorganisationövergång till egna

inbe-för verksamheten. Härbehövsföreskrifteroch denämnder somorgan
nämnderutrustning mellan depersonal ochockså omfördelagrips rätten att

härförhållandena kräver det. Deningår organisationen,ioch omorgan som
lands-kommunfullmäktige ellerfår emellertid inteföreskriftertypen avseav

tingsfullmäktige.
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Vårt förslag innebär förändring förhållandeingen i sak i till nuvarande be-
§stämmelser i 11 lagen kommunal beredskap.om

Vad påhär har redovisats bör motsvarande gälla för stiftsstyrelsersättsom
kyrkoråd.och

4.2.6 Kommunalförbund m. m.

Som vi tidigare har anfört i avsnittet 4.2 det nödvändigt myndigheterär att
och företag såsamverkar möjliga försvarseffekt uppnåsstörsta kan i hän-att
delse beredskapsläge.ettav

Erfarenheter ocksåhar visat samverkan tvåmellan eller flera kom-att en
skildamellan landsting eller mellan kommun och landsting kanettmuner, en

medföra rationella frånoch samhällsekonomisk synpunkt fördelaktigare lös-
ningar varje kommun och landsting själva skallän för verksam-attom svara
heten skall genomföras. ocksåDetta torde tanken med års1985 kom-vara

1985:894.munalförbundslag
I §2 kommunalförbundslagen kommunalförbundsägs har handnäratt ett

angelägenheter, vilka det finns regler i särskild författning, skall för-om om
fattningens bestämmelser kommun eller landstingskommun gälla för för-om
bundet.

vårtUnder arbetes gång har erfarit vissa kommuneratt attanser sam-
verkansfördelar skulle kunna vinnas bildande kommunalförbund.genom av
Enligt de synpunkter framförts till borde möjligheter tillöppnas attsom oss
kommunalförbundet, ocksåfredsräddningstjänsten, föra andrautöver över

såväluppgifter inom den nuvarande civilförsvarsverksamheten inomsom
andra områden, på försörjningsområdet.ex.

I lagen kommunal beredskap i rådoch de allmänna för kommunernasom
beredskapsplanläggning legat till grund för beredskapsplanema harsom
möjligheten till samverkan i form kommunalförbund inte beaktats. Detav
har förutsätts den kommunala beredskapsplanläggningen inklusive civil-att
försvarsplanläggningen sker inom varje kommun för sig.

Det påtalats svårigheterhar praktiska kan uppkomma det gällernäratt att
i kommunalförbund lösa främst kommunernas beredskapsplanläggning samt
formerna för samrådledning, information och mellan kommunerna liksom
också samverkan med övriga totalförsvarsintressenter.

Räddnings- och civilförsvarsnämnden i Sundsvall har föreslagit det bil-att
das kommunalförbund för räddningstjänsten i TimråSundsvalls ochett
kommuner. Enligt förslaget skulle kommunalförbundet förutom fredsrädd-
ningstjänsten vissa de civilförsvarsuppgifteräven över enligt civil-ta av som
försvarslagen påankommer respektive medlemskommun.

ÖCBI yttranden förslagen har bl. betonatöver innan kommunalför-atta.
bundet bildas måste förtydligande vilka uppgifter förbun-göras överett som
det skall utföra upprätthållasoch förbundet skall i oförändrad omfatt-om
ning såväl i fred under kriser och beredskapstillstånd.som

Kommunalförbundets ändamål framgår förslaget till kommunalför-av
bundsordning.
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räddningstjänsthålla för kommunernaFörbundet ska somgemensamen
åvilar medlemskommunerna.författning ochenligt lag eller var en avannan

uppgift sörja för medlemmar-åligger fullgörande sinförbundet tillDet att av
föreskrifter i rädd-med bestämmelser ochräddningstjänst i enlighetnas

räddningstjänstplan.förbundetsningstjänstlagen och dess förordning samt
civilförsvarsverksamhet för medlemskom-vidare fullgöra denFörbundet ska

framgår särskild specifikation".munerna som av

uppnås samverkan mel-fördelar kanDe ekonomiska och andra som genom
vår mening anledningoch landsting enligtlan olika kommuner att se po-ger

frågai uppgifterpâ kommunalförbundsitivt bildande även rörom somav
stårsådan dessutom väl i överensstämmelsedet civila försvaret. En lösning

vårt och landsting tillvaramed förslag skyldighet för kommuner att taom
§2 10civila försvaret mellan sig kap. lagenmöjligheterna samordna detatt

kommunalförbund bil-försvar. alltså princip positiva tillcivilt Vi iär attom
das.

framhålla bildande kommunalförbund med uppgif-Vi vill emellertid att av
påräddningstjänsten eller försörjnings-befolkningsskyddet ochrörter som

flera praktiskaområdet socialtjänsten kan kommaeller inom att pro-rymma
kommunalförbundet och samordningenvad bl. ledningenblem gäller a. av

ingår förbundeti i dekommunalförbundet och de kommunermellan som
Vi inte fun-frågor uppgifter inom totalförsvaret. hargäller kommunenssom

vårt deför arbete till fullo belysanit det möjligt inomatt even-ramenvara
uppstå bildande kom-kan vidtuella problem för det civila försvaret som av

frågan i sammanhang.börmunalförbund. Den övervägas närmare annatett
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4.3 Planläggning, utbildning och andra
beredskapsförberedelser

Vårt förslag i sammanfattning

tredje kapitel bestämmelserI lagens har samlat skyldigheternaom
vidta beredskapsförberedelser. Bestämmelserna innebär i huvud-att

sak att
civilbefälhavarens och länsstyrelsens planläggningsansvar reg--
leras,
länsstyrelsens organisationsplan för civilförsvarsverksamheten-

länsstyrelsen fördelar och förtecknar de statligaersätts attav
ställs till kommunernas förfogande,resurser som

kommunerna åläggs utreda konsekvenser bedömda hotatt av-
och risker underlag för planläggningen,som
endast vissa kommunala planer lagregleras,-

för mobiliseringsplanden länsstyrelsen för närva-ansvaret som-
rande skall för varje kommun överförs till kommu-upprätta
nen,
utbildnings- och övningsverksamheten lagregleras,-
kommunernas hållaskyldighet med reservanordningaratt-
skärps,

hållaskyldigheten med reservanordningar skall, utöveratt an--
ordningar för elektricitet, och anord-ävenvatten,gas avse
ningar för och avlopp,värme
kommunernas landstingens hållaoch skyldighet att en repara--
tionsberedskap skärps,

hållaskyldigheten med reservanordningar för landstingensatt-
del i första hand skall gälla skyldigheten försörj-att trygga
ningen med elektricitet.

4.3.1 Syftet fredstida beredskapsförberedelsermed

Sveriges säkerhetspolitiska och försvarspolitiska inriktning och läggsprövas
fast riksdagen regelbundet återkommandei försvarsbeslut. Mot bakgrundav

dessa beslut den inriktningenregeringen för den samladenärmareav anger
försvarsplaneringen. Enligt de försvarsbesluten innebär detta föl-senaste
jande:

Förberedelserna för kunna militära måstemöta görasatt angrepp-
inom hela totalförsvaret. De samlade försvarsansträngningarna och
befolkningens och samhällets överlevnad skall därvid prioriteras.

åtgärder utgå frånPlaneringen för militära skallmötaattav angrepp-
i läge höjd spänning mellan stormakterna inledsatt ett ettangrepp av

med såledesendast kort militär förvarning och inte helt hunnitatt
genomföra mobilisering och krigsorganisering.
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på andraPlaneringen skall inriktas konsekvensernaäven mötaatt av-
krig. Sådana kan bli utdragna ochsäkerhetspolitiska kriser kriserän

ekonomiska och handelspolitiska konfron-kan kännetecknas bl. a. av
vår trovärdighet ochför säkerhetspolitiskatationer. Det väsentligtär

påtryck-vårt totalförsvars styrka i krig vi kan försök tillför mötaatt
sådana situationer.och handelsrestriktioner iningar

då råder makt-förhållanden det politiska motsättningar mellanUnder
eller snabbtleda till stridshandlingar utanför Europablocken kan ut-som

det civila försvaret tillvecklas till krig mellan maktblocken i Europa, har
uppgift

mån störningar i fredssamhället till följdi möjligaste begränsaatt av-
vår försörj-för viktiga förhandelsstörningar kan ske äratt varor som

ning,
långsiktigasamhällets försörjning,att trygga-

motstå krig.tillgodose behov för förbereda landet kunnaatt att att-

I krig har det civila försvaret fyra huvuduppgifter, nämligen
stridsförmåga,ochstödja försvarsmaktens krigsorganiseringatt-

befolkningen verkningarna krigshandlingarvärnaatt mot genomav-
vård,bereda skydd, rädda nödlidande och ombesörjaatt

livsnödvändig försörjning,att trygga en-
upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna.att-

delar i balansEtt och allsidigt totalförsvar förutsätter dess olikastarkt äratt
förutsättning för dettamed varandra och väl samordnade sinsemellan. En är

utgångs-förberedelser frånplanläggning och övriga skeratt gemensamma
på varjedet civila försvaret vilar för förberedelsernapunkter. Inom ansvaret

betydelse under kriser ochmyndighet har för verksamhet medsom ansvar
påregeringen vilar Överstyrelsen förkrig. särskilda underDet somansvar

länsstyrelserna och kommunstyrelsernacivil beredskap, civilbefälhavarna,
avsnitthar vi beskrivit i 4.2.

de för planläggning, utbild-Det denna bakgrund skall reglerär mot man se
föreslår.ning och övning visom

Planläggningens tjäna underlag förviktigaste syften är att som
krissituationer,beslut och handling i-

beredskapshöjningar,och handling vidbeslut-
tiden efter krigsutbrott,beslut och handling under den första ett-

fördelning begränsade resurser,av-
övningsverksamhet.-

dokumenteras på sådantVi det viktigt planläggningen sätt attatt ettanser
tillgodose dessa syften lättillgängliga för be-planer för ärupprättas attsom

frånhållas isär har andra syften,slutsfattarna. De bör därför planer som
utbyggnad skydd anskaffningfredstida ellerattex. ange av av reservan-

ordningar.
Utbildningens syfte berörd förtrogen med sinafrämsta personalär göraatt
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dåde problem den kan ställasuppgifter under kriser och krig och med som
inför de förberedelser vidtagna.med ärsamt som

Övningsverksamheten syftar till spel och seminarier elleratt genom genom
uppgifter under skärpt ochtillämpningsövningar berörd personal förträna

Övningsverksamheten också förmå-högsta syftar till bedömaberedskap. att
underhos myndigheter, organisationer fl. lösa sina uppgifter kri-attgan m.

åtgärder.och krig till lämpligheten vidtagnaprövasamt attser av
års förmågan försvaretI 1987 försvarsbeslut framhölls för det civilaatt att

på fredstida ochlösa sina uppgifter främst grundas det samhällets resurser
förmågadess förmåga Samhällets fredstidatill omställning. möta stör-att

ningar möjligheterna verka under kriser ochdärför grundläggande förär att
krig.

1986/87:95Föredragande statsrådet i propositionen totalför-säger om
avsnitt 6.4.1:fortsatta utvecklingsvarets

det härutöver"Jag vill i likhet med försvarskommittén betona vikten attav
i fredstida planering och samhällsutveckling särskild hänsyn till beredska-tas

åtgärderför kriser krig. Sådan kan i sin betydelsefullaoch äventurpen vara
för fredssamhället katastrofer olikavid olyckor och slag. Enex. av sam-
hällsplanering beaktande totalförsvarsintressensker i fred undersom av
minskar åtgärder.behovet beredskapsplanering och särskildaav

En i och års försvarsbeslut decentralisera1982 1987 har varitsträvan att an-
för och förbättra samordningen den civila totalförsvarsverksamhe-svaret av

i ökad utsträckning den förankring hos medborgarna. Dennaten samt ge en
samordningen freds-korn bl. till uttryck den ökade mellansträvan a. genom

tida krigstida räddningstjänst, vidgade för verk-och kommunernas ansvar
påsamheten lokal nivå, uppbyggnaden hemskyddsorganisationen ochav

förbättringen såvälsamordningen inom den civila delen totalförsvaretavav
inom totalförsvaret helhet.som som

Dessa intentioner i försvarsbesluten och syften med beredskapsförbe-de
utgångspunkter våraredelserna vi har redovisat i detta avsnitt förärsom

överväganden bl. planläggning, utbildning och övning inom kommu-om a.
och landsting.ner

4.3.2 Principer för planläggningsbestämmelsernaöversyn av

Utöver utgå från vissadet redovisade i förra avsnittet har vi valt all-att
principer för de planläggningsbestämmelser föreslår.männa som

Den första dessa principer innebär det skall finnas samband mel-ettattav
lan regeringens inriktning den civila försvarsplanläggningen och planernaav

civilområdena, ocksåför länen och kommunerna mellan dessa planer.men
ocksåTill denna planläggningsstruktur skall landstingets och den kyrkliga

kommunens planläggning anpassas.
Vi har därför valt inledningsvis beröra den planläggning civilbefäl-att som

havaren civilområdetoch länsstyrelsen skall utföra för och länet, eftersom
den skall grund för planläggningen i kommuner och landsting.utgöra en

Vi fårvill i detta sammanhang betona vikten planläggande instanserattav
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tillgång förstårtill och de förutsättningar förgäller planläggningen. Ettsom
ÖCBsärskilt vilar här på påoch civilbefälhavarna och länsstyrel-ansvar

Det dessa myndigheter i kraft sitt ledningsansvarär skallserna. som av se
till de planläggningsansvariga myndigheterna får tillgång förstårtill ochatt
gällande hotbilder och andra planläggningsförutsättningar. Att presentera
och förklara planläggningsförutsättningarna viktig pedagogisk uppgift,är en

bör ökad uppmärksamhet.ägnassom
På grund sekretessbestämmelserna har det tidigare kommu-ansetts attav

och landsting inte har kunnat delges planläggningsunderlag i tillräckligtner
konkret form. Kommunernas uppgifter och ökade betydelse för det militära
och civila försvaret kravet på samordnad totalförsvarsplanläggningsamt en
förutsätter kommunerna får fullgott planläggningsunderlag. för-Deatt ett
slag vi lämnar bestämmelser för säkerhetsskydd i kommuner lands-ochom
ting i avsnitt 4.12 bidrar till förutsättningarskapa för detta.att

Utöver övergripande inriktning det nödvändigt sambandet mel-är atten
lan på nivåerplanläggningen olika påkan säkerställas. Ett exempel detta är

länsstyrelsen har fastställt sina inär planer enlighet med civilbefälhava-att
inriktning och lämnat planläggningsförutsättningar till kommunerna,rens

måste länsstyrelsen också kontrollera kommunernas nå-planläggning iom
avseende kan medföra behov revidera planläggningen för lånet.got attav

Den andra viktiga måsteprincipen det finnas koppling mel-är näraatt en
lan samhällsplaneringen i övrigt och beredskapsförberedelserna, eftersom

förmågasamhällets fredstida störningar grundläggande för möj-möta äratt
ligheterna verka under kriser och krig. Riksdagen och regeringen har be-att

vikten det i fredstida planering och samhällsutveckling sär-tonat att tasav
skilda hänsyn till beredskapen för kriser Sådana åtgärderoch krig. kan i sin

betydelsefulla i dag, vid olyckor och katastrofer olikaäventur t.ex.vara av
slag.

Vi det tidigare har funnits barriärer mellan företrädare för bered-attanser
skapsintressena och samhällsplaneringen. Ett medel säkerställa kopp-att en
ling mellan samhällsplanering och beredskapsförberedelser i kommunerna

i lagen föra in bestämmelseär innebär kommunerna skallatt att ut-en som
reda hur bedömda hot påverkaoch risker kan verksamheten i kommunen
under skärpt och högsta beredskap. Kommunens utredning skall underlagge
för beslut åtgärder.olika Med bedömda sådanahot och riskerom avser
hot och risker såvälkan inträffa i fred under kriser och krig. Utred-som som

alltsåningen bör kunna underlag för kommunensett gemensamtvara sam-
hällsplanerare och beredskapshandläggare. Bestämmelser detta finns i 3om
kap. 3

Den tredje principen planläggningen för befolkningsskyddär och rädd-att
ningstjänst bör integreras med övrig kommunal beredskapsplanläggning.

Kommunens olika beredskapsuppgifter har hittills beaktats ci-attgenom
vilförsvarsplanläggningen samordnats med övrig kommunal beredskaps-
planläggning. När de olika bestämmelserna har reglerat planläggningensom

vårt förslag förs ihop i lag skapas förutsättningar för attgenom en gemensam
den planläggning befolkningsskydd och räddningstjänströr skall kunnasom
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integreras med övrig kommunal planläggning och uppfattas naturligsom en
del kommunens samlade planläggning.av

våraSammanfattningsvis allmänna principer för planlägg-är översyntre av
ningsbestämmelserna följande:

sambandet med planläggningen på högre nivåer,D
den kopplingen till samhällsplaneringen,näraD
integration planläggningen för befolkningsskydd och räddningstjänstD av
med övrig kommunal beredskapsplanläggning.

4.3.3 i förslaget tillHuvuddragen planläggningsbestämmelser

vårt pågåendeVi har funnit det förenligt med uppdrag med stödäratt att av
ÖCBledningsstudier våra föreslåvid och överväganden vissa föränd-egna

ringar gällande bestämmelser.av nu
föreslårVi bestämmelserna för civilförsvarsplanläggningen och den öv-att

riga kommunala planläggningen i kapitel i densamlas lagen. I dettaett nya
kapitel bör, förutom de planläggningsbestämmelser förs från civil-översom

ingåförsvarslagen och lagen kommunal beredskap, bestämmelser ci-om om
vilbefälhavarens och länsstyrelsens planläggningsansvar och bestämmelser

de beredskapsplaner kommuner och landsting skall ochupprättaom som
de kyrkliga kommunernas planläggningansvar. Bestämmelsernaanta samt

de olika myndigheternas planläggningsskyldigheter och de olika planer-om
inbördes förhållande blir därmed överblicka.lättare I avsnitt 4.2 harattnas

ÖCB,vi redogjort för de uppgifter civilbefälhavaren, länsstyrelsen ochsom
kommunstyrelsen har det gäller inrikta, leda och samordna myndig-när att
heternas planläggning och övriga beredskapsförberedelser.

Vårt förslag innebär civilbefälhavarens för och medverkan vidatt ansvar
den civila försvarsplanläggningen civilområdetinom läggs fast. Kommuner-

landstingens och de kyrkliga kommunernas beredskapsplanläggningnas,
fråga innehållpreciseras i kommunalaantal planer, Den planlägg-om m.m.

ningen utgå frånskall i högre grad i dag kommunernas samlade uppgifterän
på kommunernasgrunda sig samlade bedömningar hur olikasamt egna av

påverkastörningar kan den kommunala verksamheten i olika situationer.
Länsstyrelsens för och mobiliseringsplan förupprättaatt antaansvar en
varje kommun förs till kommunen. Länsstyrelsens skyldighetöver att upp-

och organisationsplan modifieras. olika förslagenDe redovisasrätta anta en
i det följande.närmare

Civilbefälhavarens planläggningsansvar behöver läggas fast

I kapitel 2 och i avsnitt 4.2 har civilbefälhavarensutvecklat roll inärmare
föreslåsdet civila försvaret. Den roll för civilbefälhavaren bör naturligt-som

också återspeglavis sig i bestämmelserna hans för och medverkanom ansvar
civilområdet.i den civila försvarsplanläggningen inom Civilförsvars-Varken

innehåller någralagen eller lagen kommunal beredskap dettaregler iom av-
seende.

Civilbefälhavaren för närvarande enligt sin instruktion deupprättar egna
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verksamheten påbehövs i krig och vid krigsfara. Exempelförplaner som
skyddsplaner ABC-sådana civilområdesplan för alarmering,ärplaner mot

för utrymning inkvartering flyktingmottagning.ochstridsmedel planer samt,
dedet civilbefälhavaren skallföreslår i lagtextenVi upprättaatt attanges

eller den myndighetcivilområdesplaner bestäms regeringen som re-som av
geringen utser.

skall utgå från hot ochenligt vårt förslag konsekvensernaDessa planer av
civilområdet. utgångspunkt har civilbefälhava-för för planernarisker Som

ÖCBplaneringsinriktning de regio-regeringen ochden samtsom angerren
riskanalyser civilbefälhavaren och militärbefälhavarenmål-nala och som ge-

genomför.mensamt
angivit planläggningens främsta syfte bl.tidigare är utgöraVi har attatt a.

övningsverksamheten.underlag och underlag förför olika besluttyper av
1988:1121det med instruk-i förordningensyfte skulleFör detta sägssom

civilbefälhavarna för räcka.i och sig kunnation för
reglera planläggningsansvar emel-civilbefälhavarens ärMotivet i lagatt

säkerställa samband skall finnas mellandetlertid främst behovet att re-som
planläggningen, civilområdet, ochför länetplanernageringens inriktning av

civilområ-planläggning. skallSom tidigareövrigkommunen nämntssamt
för planläggningendesplanerna liksom förlänsplanernautgöra etc.ramen

civilområdet. nödvändigtVi därför dethos inom ärövriga attorgan anser
befogenheterroll och läggs fast i lagen.civilbefälhavarensatt

på intet behöversammanhang betona planläggningvill i detta sättVi att
mängder detaljerade uppgifter ochhanteringdetsamma storasom avvara

Deplanläggningshandlingar. planer främst doku-omfattande ärsom avser
inriktning, fast principer och prioriteringar ochläggerment angersom anger

uppnå den landetenhetlighet behövs itidsförhållanden Företc. att som an-
myndighet skall ha möj-eller den regeringenvi regeringen utseratt somser

vilka planer skalllighet bestämma upprättas.att som
till be-författningsreglering självfallet inteförslag viMed detta attavser

planerpå initiativ decivilbefälhavarens rätt upprättagränsa att eget egna
civilområdet krigsfara.vidför verksamheten inom i krig ochbehövssom

syfte krävsplanläggning tjäna sittcivilbefälhavarens skall kunnaFör att
planläggningsin militärbefälhavarensmedcivilbefälhavaren samordnaratt

planläggning.
planläggningen övriga beredskapsförberedel-och desäkerställaFör attatt

på ändamålsenligt ochgenomförsfår inriktning, sättenhetlig ettenserna
behöver civilbe-beredskapsförberedelsermed försvarsmaktenssamordnas

länsstyrelsermeddela föreskrifter i dessa avseenden tillfälhavaren ha rätt att
andra inom civilom-myndigheter ochtill regionalaoch landsting samt organ

gälla inriktningen iendast skallrådet. föreskriftsrättenVi stort.attanser
skall detaljreglera be-civilbefälhavarenskall således inte innebäraDen att

måste grundaslandstingenFöreskriftsrättenredskapsförberedelserna. mot
sådanamöjliggörföreslår därför bestämmelsepå lagstiftning. Vi att somen

§.2föreskrifter in i lagen kap. 17tas
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planläggning förändrasLänsstyrelsernas

§ civilförsvarslagen i särskild organisations-Länsstyrelsen skall enligt 10 a en
civilförsvarsorganisationen inom varje kom-plan redovisa huvuddragen av

också för varje kommun ochLänsstyrelsen skall upprätta anta en m0-mun.
och länsplaner förbiliseringsplan. Vidare skall länsstyrelsen upprätta anta

och särskilda planer för civil-civilförsvarsverksamhet berör hela länetsom
försvarsverksamhet samordnas mellan kommuner.behöversom

vårti avsnitt 4.1.2, innebär lagförslag ci-Som vi tidigare har redovisat att
vilförsvarsorganisationen upphör begrepp. I stället det ärattansersom

räddningskårerkommunernas fredstida skall fortsätta verka i krig,attsom
med utökade uppgifter och i de flesta fall förstärkta med i formresurser av

förfogande.personal och materiel ställer till kommunernas Somstatensom
fåockså fortsättningen börvi redovisat vi kommunerna i ökatatt ettanser

räddningskårenpå i dess organisation för verk-inflytande uppbyggnaden av
samheten i krig.

nuvarande organisationsplanen kan medDetta innebär den ersättasatt en
frågaförteckning redovisar länsstyrelsens beslut i fördelningen tillomsom

ingårvarje de statliga för verksamheten i krig. Härikommun resursernaav
föri form civilpliktig personal hemskyddet. Förteckningenäven resurser av

del det innehållskall överlämnas till kommunen. En organisations-av som
överföras tillplanen har kan härigenom behöva de planer kommu-nu som

gäller den uppbygg-skall och Detta preciseradeupprätta anta.nerna ex.
räddningskåren.naden de olika enheterna inom den förstärkta Underlagav

råd frånför detta arbete kan i form allmänna räddningsverket.avges
förNär det gäller mobiliseringsplanen vi upprättaatt ansvaret attanser

återkommerVi till detta för-och denna bör överföras till kommunen.anta
slag följande avsnitt.i

motsvarande innehållBehovet planläggning med i desom nuva-av en
kvarstår. föreslår i skrivs inrande länsplanerna Vi det lagenatt attanser

utgångspunkt myndigheters och civilbefälhava-länsstyrelsen med i centrala
inriktning skall och de planer med hänsyn till be-upprätta antarens som

dömda under ochhot och risker i länet behövs för verksamheten skärptatt
upprätthållashögsta beredskap inom länet.skall kunna

föregåendeprinciper i övrigt i avsnitt har förDe allmänna angettsom
också på tillämpas påcivilbefälhavarens planläggning kan motsvarande sätt

länsstyrelsens planläggning.
motsvarande föreskriftsrätt det gäller för-Länsstyrelsen behöver ha när

hållandena enligt vad redovisat, bör tillkomma civil-inom lånet som, ovan
civilområdet.befälhavaren det förhållandena inomgällernär

kommunala planerna samlas ochDe preciseras

Planläggningsskyldigheten för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner
civilförsvarslagenregleras i dag i lagen kommunal beredskap, och lagenom

civilförsvarslagen detkyrklig beredskap. Det framför allt iärom som anges
vilka planer skall I de övriga lagarna det länssty-ärupprättas. attsom anges
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skall vilka planer kommunerrelsen respektive domkapitlet somsom ange
landsting respektive kyrkliga kommuner skalloch upprätta.

påvårt planläggning denVi har i förslag samlat bestämmelserna kom-om
framhållit,nivån bättre överblickmunala till ställe. Det änett ger, som

nuvarande splittringen bestämmelserna planläggningtidigare. Den omav
för landsting och kyrkliga kommuner upphör härigenom.kommuner,

Även och landsting i kraft sitt förvi kommunerattom anser av ansvar
själva bedöma vilka de behöver förrespektive verksamheter skall planer

våroch i krig, det uppfattning vissa planerverksamheten under kriser är att
så betydelsefulla från beredskapssynpunkt planerna alltid skall finnas.är att

ocksåVilka dessa planer preciseras i lagtexten. Där huvuddragenär anges
innehållet i planerna.av

avstått från innehåll.däremot i lagtexten detaljreglera planernasVi har att
några bestämmelser för rädd-Ett uttryck för detta vi särskildaär att attanser

underhâllstjänstplan inte behöverningsplan eller för personal- och regleras
föreslår någrai lag. Vi inte heller bestämmelser kommunen skall haattom

skall utformas medflera ledningsplaner eller hur kommunens planer hänsyn
vår uppfattning kommunerna börtill kommundelsnämnder Det är attm. m.

själva planerna med hänsyn till organisatoriska förut-ha valfrihet att anpassa
uppgiftsfördelning gäller för den dagliga verksamhe-sättningar, somm. m.

ten.
särskildsärskilt riskutsatta kommuner och för kommuner kan haFör som

det finnas anledning särskildabetydelse för rikets försvar kan upprättaatt
vårtdetta funnit anledning särskilt reglera i lag-planer. Inte heller har att

framgåförslag. sådana planer bör den inriktning bered-Behovet av av av
skapsförberedelserna länsstyrelsen lämnar.som

vår uppfattning fullmäktige skall besluta de planerDet är att om som pre-
landstingetciseras i lagtexten. Hur övriga planer skall bör kommunen,antas

kyrkliga själva bestämma. Vi det dock lämpligtoch den kommunen attanser
sammanhållandelandstingsstyrelsen har förkommunstyrelsen och ett ansvar

del planläggningen.denna av
framhålla förändringar i verksamhe-Vi vill särskilt väsentliga skernäratt

i beslutas den harskall de ändringar behöver planernagörasten som av som
Så också omfattandebeslutat planen. skall ske vid översynerom mera av

inte inneburit ändringar i planerna.planläggningen, även översynenom
vårt självnyhet i förslag kommunen skall utreda vilka konse-En är att

fåbedömda hot och risker kan för verksamheten under skärpt ochkvenser
beredskap. utredning skall sedan ligga till grund för planlägg-högsta Denna

ningen. utredningen bör belysa konsekvenserna de hot och riskerI avman
uppståfinnas inom kommunens och de kankan gränsersom som genom sa-

och strids-botage och stridshandlingar. Uppgifter riskerna för sabotageom
få från medhandlingar skall kommunen länsstyrelsen tillsammans övriga

fördel landstingplanläggningsförutsättningar. Vi det ävenattanser vara en
motsvarandeoch kyrkliga kommuner förankrar sin planläggning i analys.en

på nivån övrigSambandet mellan planläggningen den kommunala och
inom det civila försvaret har beskrivit tidigare. Det säker-planläggning



SOU 1989:42 Värt förslag till lag civilt försvar 77ny om

ställs bl. civilbefälhavarens och länsstyrelsens föreskriftsrätta. genom om
inriktningen. ocksåhar framhållitVi tidigare behovet återföra infor-attav

frånmation planläggningen på nivånden kommunala till länsstyrelser och
civilbefälhavare. Vi har inte behöva lagstifta dettaansett utanoss om anser

det bör ske den samverkan naturligen förekommer mellanatt genom som
planläggningsinstanserna.

Enligt civilförsvarslagen skall kommunen minst tredje år pla-övervart se
och de ändringar behövs. Vigöra all planläggning fortlö-attnerna som anser

hållaspande skall aktuell. Därför föreslår skyldighet dettaatt tasen om
in i lagen för kommunens, landstingets denoch kyrkliga kommunens plan-
läggning. omfattandeMera planläggningen bör enligt våröversyner av me-
ning i princip gångske för varje försvarsbeslutsperiod, dvs. femtevarten

år.eller sjätte

Kommunerna bör för och mobiliseringsplanupprättaansvaret att anta

Som tidigarevi har redovisat i avsnitt 4.2.3 föreslår det i lagen skallatt
skrivas in skyldighet för kommunen genomföra mobilisering rädd-atten av
ningskåren för verksamheten under skärpt och högsta beredskap. Detta
skall ske regeringen eller den myndighetnär regeringen bestämmer be-som
slutat inkallelse civilpliktig personal för tjänstgöring räddningskåren.iom av
Detsamma skall gälla för mobilisering hemskyddsorganisationen.av

Vi också vårhar redovisat uppfattning för genomföraatt ansvaret att mo-
biliseringen bör för planläggningen mobilise-motsvaras ettav ansvar av
ringen.

föreslårVi därför det i lagen in bestämmelse kommunenatt tas atten om
skall och mobiliseringsplan för deupprätta statliga skallanta en resurser som
inordnas räddningskåreni för verksamheten under skärpt och högsta bered-
skap. Planen också innehållaskall uppgifter hemskyddsorganisationensom
mobilisering.

Vi dessa uppgifter också skulle kunna redovisas i ledningsplanen.attanser
Vi ändåhar föreslåvalt uppgifterna tills vidare skall redovisas iatt att en
särskild mobiliseringsplan.

årUnder åsikterhar framförts i motion till riksdagen bl.attsenare en a.
rekryteringen civilförsvarspliktiga bör ligga på kommunerna. Det skälav

reformen med kommunanknutetär civilförsvar börangetts att ettsom
konsekvenser för rekryteringen civilförsvarspliktiga.även av

Också riksrevisionsverket, RRV, har i sin revisionsrapport 1988-09-26
"Civilförsvars- och övrig beredskapsplanläggning" uttalat sig rekryte-om
ringen.

RRV fortsatt ökat för kommunerna i princip riktigtatt ett ärmenar ansvar
och detta på sikt bör leda till renodlad roll för länsstyrelsernasatt en mer
försvarsenheter. överlåtaAtt rekryteringen civilförsvarspliktiga till kom-av

skulle dock enligt RRV:s bedömning innebära svårighet attmunerna upp-
rätthålla nödvändig kompetens i alla kommuner och leda till ökade admini-
strativa kostnader.
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närvarande försök inompågår förräddningsverkPå initiativ statensav
för rekrytering och in-låtamed kommunen övertaUppsala län ansvaretatt

utvid-försöken kommakanmeddelatsEnligt vad harskrivning. attosssom
andra län.till kommuner iävengas

låtamed kommunernafrån försöken övertapå resultatenawaktanI att
detta.lagförslag Näravstår från lämnarekryteringenför attansvaret om

4.4.5.i avsnittåterkommer vi till dettasjälva uttagningendet gäller

övningutbildning ochbestämmelsertilli förslaget4.3.4 Huvuddragen om

prop.års budgetproposition1989framhåller iFörsvarsministern
planläggningsarbetet i haromfattande1988/89:100 sedan det stortatt av-

övningsverksamheten störstaochutbildnings-slutats kommer att vara av
upprättade planer skall kunnai prö-realiserbarhetenför bl.betydelse att a.

vas".
fungerande utbildning ochvälskapas förmöjligheterBetydelsen att enav

förtroendevalda ochövningsverksamhet föråterkommanderegelbundeten
åren alltmer ökat.under delandsting harochanställda i kommuner senaste

utbildning ochförförändringar i denågra egentligaföreslårVi inte system
den delemellertid funnitnågra år. Vi harsedanfungerarövning att avsom

såomfattarövningenutbildningen och ärberedskapsförberedelserna avsom
viktigaste de-helhet deberedskapenförgrundläggande betydelse attsom

i lag.bör reglerasövningsverksamhetenochutbildnings-larna av
krigsorga-uppgifter i kommunensanställda harFörtroendevalda och som

få de kunskaperövning för utöverutbildning ochbehövernisation att som
undernödvändiga skärptverksamhetenfredstida ärför denvad behövssom

Även behöver utbil-med civilpliktdemallaoch beredskap.högsta tas utsom
uppgifter.sinaför kunna lösadas och övas att

och övningalltså utbildningbehovharförvaltning i kommunenVarje av
miljö- och hälso-räddningstjänst,det gällerområdetför det närex.egna

kommerändrade förutsättningarutifrån desocialtjänst,skydd och attsom
Även förtroendevalda ochberedskap.råda skärpt och högstaunder an-

sin kommunverksamheten inomsamordnaleda ochställda skall egensom
samordna kommu-de skall kunnaoch förför dettabehöver utbildning att

myndigheter ochhos sidoordnadeverksamhetenverksamhet med orga-nens
område vissa för-kantredje angelägetnivå.på lokal Ett attnisationer vara

krigsor-övningar där kommunensianställda deltartroendevalda och större
totalförsvarsövningar.med,ganisation finns t.ex.

också viktigtdetvissa planerfullmäktige skall ärMed tanke attantaatt
grundläggande totalför-i deinsattaförtroendevalda i kommunen ärde mera

fallet tidigare.svarsfrågorna vad varitän som
anställda skallförtroendevalda ochföreslår antalet dagarVi att ge-som

inom fyra-till högst tolvnormalt begränsasnomgå och övningutbildning en
dagar skallräddningskåren föreslår antaletanställda iårsperiod. För att

detta detfyrtio. Anledningen till är sär-för befäl högsthögst tjugo ellervara
medövningardem för olikavissakunna disponeraskilda behovet att en-av
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heter ingår räddningskåri kommunens krigsorganiserade för öv-samtsom
ningar i övrigt inom kommunen. Dessa övningar genomförs i huvudsak i
kommunen också vidkan särskilda utbildningsanstalter.ägamen rum

Detta utökade antal dagar för utbildning och övning vi attanser persona-
len fullgöraskall inom för sin anställning.ramen

Statliga myndigheter och organisationer med uppgifter under skärpt och
högsta beredskap skall genomföra och medverka i utbildning och övning i
den påomfattning och det regleras regeringen. I lagen behandlarsätt som av

följande slag utbildning och övning i kommunerna och landstingen:av
utbildning och Övning förtroendevalda och anställda,av-

räddningskåren,övningar med-
andra övningar behövs för kommunens beredskap,som-
ledningsövningar,-
medverkan i utbildning och övningar genomförs statligsom av myn--
dighet fl.m.

Utbildning och förtroendevalda och anställdaövning av

Utbildning och övning förtroendevalda och anställda med ledande uppgif-av
i kommunens, landstingets och den kyrkliga kommunens krigsorganisa-ter

tion uppgifter med beredskapsplanläggninganställda med särskildasamt av
genomförs grundläggande totalförsvarsutbildning,för närvarande dels som
dels årliga beredskapsdagar.som

Syftet med den grundläggande totalförsvarsutbildningen intro-är att enge
duktion totalförsvaret.i säkerhetspolitiken och Utbildningen är gemensam
för Innehålletkommuner, kyrkliga kommuner. ilandsting och utbildningen
utformas samarbete med andra berörda myndigheter ochlänsstyrelsen iav

så, den förståelseUtbildningen upplagd skapar och motivationär attorgan.
för ledningsuppgiften återkommande övningsverksamheten.och den Kur-

omfattar minst två dagar i följd.sen
Utbildningen främst avsedd för nytillkomna förtroendevalda ochär an-

ställda med ledande uppgifter i kommunens och den kyrkliga kommunens
krigsorganisation krigsorganisationen på landstingets nivåer.i lokalasamt

Länsstyrelsen för och genomför utbildningen i samverkan medansvarar
de myndigheter och deltagit i utformningen.organ som

Det enligt vår mening viktigt förtroendevalda och anställda i krigsor-är att
ganisationen har kännedom olika tänkbara beredskaps- och krigsmiljöerom
och den rollen i denna helhet. Viktig också kännedomenärom egna om egna
och samverkande myndigheters fl. uppgifter ochm. resurser.

den årligaUnder beredskapsdagen behandlas kommunens interna och ex-
samverkansförhållanden frågorunder kriser och krig, aktuella inomterna

Äventotalförsvaret behov beredskapsplanerna.ändringar i andrasamt av
kan förekomma.teman

Kommunerna har redan i dag för utformningen årligaden be-ansvaret av
redskapsdagen. Vi föreslår detta iregleras lagen. Programmet bör läggasatt

i samarbete med länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Tid-näraupp
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årligapunkten för den beredskapsdagen bör, sker, regleras i länssty-som nu
långtidsplan tidigare samråd.relsens enligt

försvarsområdesbefälhavaren,Andra myndigheter, främst landstinget och
för den kyrkliga kommunen bör beredas tillfälle med-attrepresentanter

årliga genomförasverka vid de beredskapsdagarna. Beredskapsdagen bör
varje år, med undantag de år då deltar i lednings-kommunvis för kommunen

övning på lokal nivå.
Landstinget genomföra motsvarande utbildning förtroendevaldabör av

årligoch anställda. Det kan lämpligen ske beredskapsdag. Visom en anser
meddet betydelsefullt läggs i samarbete i första handprogrammetatt upp

civilbefälhavaren och länsstyrelsen.

Övningar med räddningskåren

Övningarna räddningskårenmed syftar till förbereda den krigsplaceradeatt
genomförspersonalen för uppgifter under skärpt och högsta beredskap och

lokalt i kommunen. Ett viktigt övningsmoment samarbetet mel-är tränaatt
räddningskår tillförda civilpliktigalan de delar kommunens och denav per-

krigsorganiserade rädd-sonalen tillsammans skall kommunensutgörasom
ningskår. Planering och ledning övningen skall den personalgörasav av som
under skärpt och högsta beredskap leder motsvarande verksamhet.

Övningarnas förutsättningar förlokala anknytning bör skapa ökade en
mobilisering insatsberedskap. personal planerarsnabb och hög Denen som

får också förmågaoch leder övningsverksamheten ökad leda snabbatt en
lokal beredskapshöjning.

måsteEftersom övningsverksamheten till bl.a. gällande budget-anpassas
den årsvisa omfatt-läge, räddningsverk bör fastställaatt statensanser

ningen för hela denna övningsverksamhet och utfärda allmännalandet av
råd frågorför hur övningarna bör genomföras. Räddningsverket skall i dessa

ÖCBsamråda med har samordna utbildnings- och övningsverksam-attsom
heten inom det civila försvaret.

Länsstyrelsen skall för tidsplaneringen övningarna och skall där-svara av
vid samverka med räddningsverket och kommunen.

för kommunens beredskapAndra behövsövningar som

förbereda ingårDet behövs andra övningar för personal inte iäven att som
räddningskårkommunens krigsorganiserade för uppgifter under skärpt och

Övningarna sådanhögsta beredskap. bör verksamhet kommunensomavse
förhållandensjälv med hänsyn till de lokala särskilt viktig beakta.attanser

på sådan övergång tillExempel verksamhet kan kommunens krigsorga-vara
nisation, uppgifter lokal informa-hemskyddsorganisationens roll och eller

själv initiativ till och genomföra dessationsverksamhet. Kommunen skall ta
föreslådock kommunen sådana övningarövningar. Länsstyrelsen kan att ge-

nomförs på kommunen möjligt medverka deoch bör begäran närav om ge-
nomförs.

Motsvarande övningar bör genomföras landstingen och de kyrk-även av
liga kommunerna.
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Ledningsövningar

det sker.Vi ledningsövningarna kan bedrivas Isätt stortatt som nuanser
har följande syften, nämligende att

myndigheter för totalförsvaretcivila statliga och kommunalaöva samt-
problem ochföretag och organisationer i samverkan lösaviktiga att

informationsverksamhet medförbeslut bedrivafatta att to-samt som
möjliga effekt,talförsvaret utvecklar största

personkontakter mellanformer för samverkan och etableraskapa-
nivåpå lokal ochcivila totalförsvarmyndighethögstakommunen som

fl. verkar inom kommunen,övriga myndigheter somm.
sådanaocksåförmågan tillämpa befintliga planer mötaöva attatt men-

fråneller där pla-inte tillämpligasituationer där planerna är avsteg
måste göras,nerna

på sikt,ledning kortare och längreöva-
beredskapsplanläggningen och underlag för förbättrapröva attge-

den,
chefer.med lokala militärabelysa behovet samverkanav-

närvarandepå nivå och genomförs förLedningsövningar lokal planeras av
lands-med kommunen, den kyrkliga kommunen,länsstyrelsen i samverkan

försvarsområdesbefälhavaren övriga berördatinget, stiftsstyrelsen, och re-
gionala myndigheter.

målgrupper ledningsövningen, nämligenFöljande vid den lokalaövastre
ochställning i kommunernas styrelserförtroendevalda med ledande-

primärvårdsområden kyrkliga kom-sjukvårdsdistrikt, ochnämnder,

muner,
sjukvårdsdistrikt, pri-i kommuner,tjänstemän med ledande ställning-

märvårdsområden, myndigheterstatliga lokalakyrkliga kommuner,
företag och organisationer,berördasamt

beredskapsfrågoruppgift handlägga itjänstemän med särskild att-
landstingskommunala myndig-nämnda statliga, kommunala ochovan

organisationer.berörda företag ochheter samt

de militära chefer delta kommunenVidare den militära chef ellerbör som
med i krig.normalt har samverkaatt

kommer bli krigsplace-i lokala ledningsövningar ellerDeltagarna är att
krigsorganisation.organisationsrade i sin myndighets eller

år.fjärdelokal ledningsövningVarje kommun genomför varten
på nivålägre regional iledning och förvaltningLandstingets centrala övas

civilbefälhavaren/militärbefälhavaren ochde ledningsövningar ledssom av
medverkande övningsledning.ingår på nivån iden lokala inte änannat som

bör lagregleras.i fortsättningenVi de principer gällerattanser som nu
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statligautbildning genomförsMedverkan ochi övningar som av
myndigheter m.

totalförsvarsövningar eller i försvars-Vissa och landsting deltar ikommuner
formen vissa lokala funktioner krigs-maktsövningar. Deltagandet kan ha att

hittillsVi denna övningsform, inteorganiseras under övningen. atttror som
både innehåll sinvidareutvecklas till sitt ochvarit särskilt vanlig, kommer att

form.
föreslårprimärvårdens anknytning till kommunenMed hänsyn till nära

de övningar ledsför bör medverka ikommunenatt representanter som av
skäl börlandstinget och berör kommunen. Av representantersom samma

för landstinget medverka i kommunens övningar.
för verksamheten inomStatliga myndigheter med beredskapsansvar en

områden.anordnar övningar inom olikafunktion genomför utbildning och
på sådant område miljö- och hälsoskydd. Funktionsöv-Exempel kanett vara

och beredskapen inom funktionensningarna syftar till öka kunskapernaatt
verksamhetsområden på nivåer inom totalförsvaret.olika

denövningsverksamhet behöver inteDenna utbildnings- och avse sam-
funktion. Den kan kompetensupp-lade verksamheten inom även avseen

ämnesområdenpå sådana kanbyggnad inom ämnesområden. Exempelvissa
oexploderad ammunition.Säkerhetsskydd" hanteraeller "Attvara

sådan inom det antal dagarden mån utbildning och övning inteI somryms
ändå§ statliga myndigheteri 3 kap. 19 det önskvärtäratt attanges anser

sådana övningstillfällen och kommunen, denanordnar utbildnings- och att
får tillfälle delta med berördkyrkliga kommunen och landstinget att perso-

nal viss ersättning.mot
ÖCB övningsverksam-under samordna utbildnings- ochskall regeringen

ÖCBinnebär bl. i samverkanheten inom det civila försvaret. Detta atta.
genomför utbildning ochmed de myndigheter och organisationer öv-som

pådenna prioritera verksamheten med avseende inne-ning enligt lag skall
håll tidsförhållanden utnyttjande tillgäng-och och verka för effektivtett av

också ingåuppgiften skall följaliga utbildnings- och övningsresurser. I att
föreslå övningsverksamheten.och förändringar i utbildnings- ochupp

åtgärder4.3.5 Huvuddragen förslaget till bestämmelser övrigai om

ledningsplatser och branddammarskyldighet anordnaKommunens att
kvarstår från tidigare lagstiftningm.m.

§ kommunens skyldighet40 civilförsvarslagen finns bestämmelserI attom
uppehållsplatserledningscentraler och andra skyddadeinrätta och utrusta

reservanordningar förvidta andra byggnadsanordningar samt vattensamt
åter-räddningskårens bestämmelserför den krigsorganiserade behov. Dessa

vårtfinns i förslag till 3 kap. 20
föreslår liksom tidigare enbartVi denna skyldighet för kommunenatt

Tidigare framgick länsstyrelsensskall föreligga efter beslut länsstyrelsen.av
länsstyrelsen upprättade. Som vi redanbeslut den organisationsplanav som
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organi-föri ställetföreslår länsstyrelsen upprättaframhållit vihar attatt en
ställerdeoch förtecknafördelaendast skall statensationsplan resurser som

be-och högstaunder skärptför verksamhetenförfogandetill kommunens
kommunen.förteckningen tillredskap överlämnasamt

Skälet tillledningsplats.ledningscentral ändras tillföreslår uttrycketVi att
frånalltid behöverledningen inte sär-utövasvill markeradetta är attatt

kommunalaledningen denanläggningar. Viuppfördaskilt att avmenar
ordinariedenfrån i anslutning tillellerhand skall skei förstaverksamheten

arbetsplatsen.
räddningskåren och övrig kommu-krigsorganiseradedenLedningen avav

särskilda tele-kan krävaberedskapoch högstaverksamhet under skärptnal
Även länsstyrel-efter beslutgenomförasdessabörinstallationer.tekniska av

myndigheter.berörda centralasamråda medfrågor skalldessaisen, som
bör iverksamhetenkommunaladenför ledningenInstallationerna av

för-i de kommunalaskyddadeochi skyddsrumförsta hand utrymmengöras
särskilt upprättade kom-skydd förByggnadsteknisktnärhet.valtningarnas

vårberedskap kan enligthögstaochunder skärptmunala ledningsplatser
krigsorganiseradedenfråga för ledningenfrämst komma iuppfattning av

räddningskåren.
tillhandahåller de bygg-länsstyrelsenförutsatt kommunernaVi har att

detbeslutbehöver för sittlänsstyrelsennadsritningar, kartor omsomm.m.
detta iföreslår därför vad sägsochcivila försvaret i kommunen att omsom

gälla.upphöra§ kan40 civilförsvarslagen att

hållaökad utsträckningbör åläggas ioch landstingKommuner att
verksamhetenkommunaltekniskareservanordningar för den

kraftigaförekommitantal tillfällenåren vidhar detUnder de ettsenaste
till följdförsörjningenkommunaltekniskafredstidastörningar i den av av-

samband medoväder.kraftiga Iöversvämningar ochi elförsörjningen,brott
sårbarhet skulle hahåll framhållit samhälletsfrån mångadetta har attman

för den kom-reservanordningarhaftkommunernabetydligt lägrevarit om
också landsting ochförhållande gällerförsörjningen. Dettamunaltekniska

för-kommunaltekniskfungerandeberoendeövriga abonnenter är av ensom
sörjning.

frågorna densärskiltuppmärksammadeförsvarskommitté1984 års om
departementschefen beto-sårbarhet, ochförsörjningenskommunaltekniska

102 kommunernaviktenbil.1986/87:95, 1nade propositionen atti avs.
undersåväl i fredstörningarkonsekvensernagenomför analyser somavav

årens visargångna erfarenheterdeframhöll hanVidarekriser och krig. att
betydelsebehovför fredstidapå reservkraftsaggregat ärtillgången storatt av

års budgetpro-näringsidkare. I 1989landstingsåväl ochför kommuner som
åstad-väsentligtdetdepartementschefen ärframhöllposition attatt man
kom-detstörningar ochfredstida ärsäkerhettillräcklig attkommer moten

åstadkomma detta.åtgärder förmåste vidta attsommunerna
beslutefterskall kommunernaberedskapkommunalEnligt lagen avom
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länsstyrelsen anskaffa och elförsörj-reservanordningar för vatten-gas-,
ningen de särskilda anordningar eller förberedelser för Vattenförsörj-samt
ningen och den hälsovårdenallmänna behövs med hänsyn till planlagdsom
inkvartering i kommunen nuvarandeeller landstinget. De reglerna omfattar
inte innehållervärmeförsörjning och dessutomavloppshantering. Reglerna
andra begränsningar. sådan begränsning kommunens och lands-En är att
tingets skyldighet bara gäller utfärdar särskilt beslut.länsstyrelsen ettom
Dessutom reglerna splittrade eftersom vissa regler reservanordningarär om
också finns i civilförsvarslagen.

En tillämpning måste våransvarsprincipen enligt mening innebära attav
det skyldighet det finnsför kommuner och landsting till till-är att atten se
fredsställande för reservanordningar. Villkoren för ersättningsystem sta-av

för reservanordningar behandlar i kapitelten
Eftersom funktionssäkerheten kommunaltekniska försörjningeni den är
avgörande betydelse för verksamhet inom kommu-i princip allattav annan

påskall fungera tillfredsställande skyldighe-gränser sätt,ett attnens anser
hålla med till kunnareservanordningar skall kopplas kravetten att att

upprätthålla kommunalteknisk försörjning och bedriva verksamhetatten
under skärpt då.och högsta beredskap de störningar kan inträffatrots som

föreslårVi ocksåskyldigheten anskaffa reservanordningar böratt att om-
fatta anordningar för värmeförsörjning och avloppshantering. Denna skyl-
dighet förs därför in i lagtexten.

De tekniska försörjningssystemen ömsesidigt beroende varandra.är av
Därför högspänningutlöser störningar i de överordnade systemen ex.
konsekvenser åtgärder,i flera led. Likaså påverkas behovet av ex. reserv-
anordningar, i led vad vidtagits i överordnade led. Erfarenheternaett av som

ÖCBfrån den försöksverksamhet påbedriver uppdrag regeringensom av
har visat bl. kunskapen hos företrädarna i olika led varandras be-atta. om
hov, handlingsregler åtgärderoch behöver utvecklas. Bland dettaärannat
bakgrunden till lagtexten inför skyldighetvi i samverka. Utanatt atten en
sådan samverkan åtgärdernafinns det risk för för öka funktionssäker-attatt
heten i de olika effektiva fråninte blir tillräckligt tekniska och eko-systemen
nomiska utgångspunkter.

för mångaAnsvaret den kommunaltekniska försörjningen har i fall förts
på kommunala sådana hållaöver bolag. I fall vilar skyldigheten medatt re-

servanordningar i på Om försörjningen med de nyttighe-stället dessa bolag.
för vilka någonlagen kräver reservanordningar ombesörjs änter av annan

kommunen åliggaeller kommunägt företag, det bör kom-ett attav anser
dels sådanateckna reservanordningar med de företagavtalattmunen om

ombesörjer försörjningen, dels själv abonnent anskaffaattsom som reserv-
såanordningar upprätthållasden verksamheten kan vid skärpt ochatt egna

högsta beredskap.
föreslårVi också åtgärderlandstingen skall ha skyldighet vidta föratt att

sin försörjning med el, värmeatt trygga egen m. m.
Även för landstingen ske med andra berördabör gälla samverkan skallatt
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landstingsuppgifter likställs i detta sammanhangKommuner harorgan. som
med landsting.

vår betraktasLandstinget bör enligt mening egentligen abonnent isom
Ocksåförhållande försörjningssystem. abon-till kommunens tekniska andra

bedriva verksamhet under skärpt och högsta bered-förväntasnenter som
skap borde åläggas skyldighet skaffa reservanordningar förkunna att atten
gardera sig störningar i den kommunaltekniska försörjningen. l avvak-mot

ÖCBfrån avstårpå resultatet den försöksverksamhet bedriver vitan som
ifrån föreslå sådanadock bestämmelser.att

Reparationsberedskapen behöver utvidgas

bestårDen nuvarande reparationsberedskapen i huvudsak upprättaattav
planer för samordnad reparationstjänst den personal och utrustningaven

behövs för beredskapen planer för spridning materiel tillsamtsom av mera
skyddade Någonplatser. skyldighet för kommuner och landsting lager-att
hålla reservdelar och arbetsmateriel för den kommunaltekniska försörj-

någonningen finns inte för närvarande. För reparationsberedskapen medatt
grad tillförlitlighet förberedas enligt vår ocksåskall kunna krävs meningav

hållakommunen och landstinget blir skyldiga med reservde-personal,att att
lar och arbetsmateriel omfattning den kommunaltek-i attgaranteraren som

åtminstoneniska verksamheten i begränsad omfattning kan fort-m. m. en
så sådan dåefter skada, verksamhet nödvändig och bero-sätta äratt somen

ende upprätthållas.den kommunaltekniska försörjningen kan Detta gäl-av
ler det sig kommun delvis kan behövaröroavsett utrymmasom om en som
eller i får utrymmandekommunen stället eller kommunenta emotom om
blir för eller mindre omfattande förstörelse till följd stridshand-utsatt mer av
lingar.

Genom föreslå reglering i lag skyldigheten för kommuner ochatt en av
landsting hålla framhållamed personal för reparationsberedskapen villatt
den betydelse liksom verksamheten sådandenna personal har för total-som
försvarets förmåga verka.att

Självfallet hållakan skyldigheten med reservdelar och materiel inteatt
så underhållomfattande reparationer och skallalla allt kunnaatt ut-vara

föras enligt fredstida behov, skada inträffar vid krigsfara och krig.om en
måsteOmfattningen bestämmas vad i varje situation bedömssomav vara

nödvändigt. Dimensioneringen vilken reparationsberedskap bör för-av som
beredas utgångspunkt utredningskall ske med i den bedömda hot ochav
risker vårtkommunen skall enligt förslag i 3 kap. 3 Engöra motsva-som
rande utredning bör landstinget underlag för dimensionera singöra attsom
reparationsberedskap.

utgå frånReparationsberedskapen skall och komplettera den fredstida re-
påparationsberedskapen, baserad lagerhållningkansom vara egen av re-

servdelar arbetsmateriel på grossisteroch eller avtal leveranser med ochom
andra Särskild uppmärksamhet bör sådan materielleverantörer. ägnas som

beståndsdelartillverkas utomlands utländska det blieller och kanav som
brist på utrikeshandeln.vid störningar i
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måstepersonal och utrustningdet finnstillSkyldigheten att att anpassasse
Lagerhåll-området.förplanläggningen gällerenligtverksamhettill den som

utgå från fredstidadeböroch materielreservdelar nämntsningen somav
det be-utsträckningfår sedan ske i denkompletteringEn somresurserna.

leveransavtal eller plan-formnaturligtvis ske iKompletteringar kanhövs. av
grund-principer förske. Dedetta kanför krigsanskaffningläggning enom

vårföreslagit bör enligtharreparationsberedskap vi härläggande me-som
åläggs kommuner ochbetydande kostnadernågrainnebäraning inte att

arbetsmateriel.ochreservdelarhålla med vissa lagerförlandsting att av
uppstå fårfall kan kommai vissaEventuella fördyringar att anses varasom

beredskapenhöjningenväsentligatill denmotiverade med hänsynväl av
materielen för reparationernödvändigalagerhållning den mestavsom en

kan förbättrasreparationsberedskapenmedför. Härigenom utanattanser
merkostnaderåläggas några egentligalandsting behöverochkommuneratt

arbetsmaterial.för reservdelar och
föreslår i lagensåtgärder viför deErsättningsskyldigheten för staten som

§§ i kapitelbehandlas3 kap. 25 29-

omfattningTjänstepliktens4.4

Vårt sammanfattningförslag i

civilplikt.med Bestäm-civilförsvarspliktenföreslårVi ersättsatt en
fjärde kapitel.vi placerat i lagenscivilplikten harmelser om

bor i Sve-utländska medborgareCivilplikten omfattar även som
årår med detmed fem till ochföreslår den förlängsVirige. att man

år.sextiofemsjuttio år, tidigarefyller mot
också omfattatill kunnaföreslår civilplikten utökasVidare attatt

civilförsvarsverksamhet,dagden iverksamhet ärän somannan
ochför hälso-sjukvård. särskilda jänstepliktenDenfrämst hälso- och t

därmed avskaffas.sjukvårdspersonal kan
civilplik-begrepp. DenavskaffasCivilförsvarsorganisationen som

hanverksamhetden organisation elleri tillhöratige skall stället som
tjänstgör

med uttag-också inskrivningföreslår uttrycket ersättsVi att
pågenomförsskilda uppgifterpersonal tillning". Uttagning sammaav
förmånertjänstgöringstider,Bestämmelsernatidigare.sätt omsom

från civilför-nuvarandeförtsuppgiftsskyldighet haroch överm. m.
oförändrade i sak.i denna delsvarslagstiftning. Bestämmelserna är

med omskrivningaranvänds inteförfallUttrycket laga ersättsutan
giltigaförhindrad". Vilka skäl är"av giltigt skäl är angessomsom

också i avsnittet.
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gällandeochBakgrund rätt4.4.1

rekry-lag skulleår Enligt denna1944.fram tillgälldeårs luftskyddslag1937
så luft-kallatgrund. Underfrivilligprincip skeluftskyddet itillteringen

stödmedtvångsuttagningtillmöjligheterdock vissaskyddstillstånd fanns av
stöd be-Medluftskyddets behov.förfoganderätt för1938:90lagen avom

medbli skyldigakommunernakundedenna lag att,istämmelserna ex.
hos kommunenkårer ochkommunalaställabegränsningar,vissa an-annan

länsstyrelsenfickluftskyddstjänst. Vidareförfogande förpersonal tillställd
inrym-luftskyddstjänst. I lagenår fullgöraoch 60 för18mellanmän attta ut

beträffande brandför-tjänstgöringsskyldighetbestämmelservidaredes om
utrymning.ochsvar

års civilför-fanns i 1944civilförsvarspliktbestämmelsernaförstaDe om
reglerades för förstabestämmelser1944:536. dessaGenomsvarslag

års civil-till 1944motivencivilförsvaret. ltillpersonalrekryteringengången
1944:268 140prop.följandebl.departementschefensadeförsvarslag s.a.

civilför-fördel,många synpunkteruppenbarligen stor" Det omenurvore
medverkan. Depå frivilligpersonalrekryteringgrunda sinkundeheltsvaret

dettaförfogande kunna göraarbetskraft tillställa sin antagasfrivilligtsom
arbetsre-givetvisfrämjardylikt intresseoch ett gottför saken,intresse ettav

arbetskraftuppbåd frivilligmindremånga situationer kan ut-sultat. I ett av
sådan. oaktattvångskommenderad Detuppbådän större an-rätta ettmera

civilförsvars-hemortsförsvarssakkunniga ochbådemed-i likhetjag migser
civilförsvaret,tjänsteplikt förinförandettillstyrkabörautredningen av en-

framförallt,Orsaken härtillomfattning. ärviss attcivilförsvarsplikt, aven
såväl under krigtjänstedugligtcivilförsvaretmåste för ärfinnasgaranti att

civilför-förtjänsteduglighettillräckligtroligtfred. Detunder är att ensom
ockbistånd. Man harkrafters rättmed frivilligaenbart attvinnaskansvaret

civilförsvarsplikt kanavvägdlämpligtförhoppninghysa att enom -
arbetandefaktorerpsykologiskahänsynstagande tillmed underjämsides en

i det allmännacivilförsvaretfå tjänstgöringen iupplysningsverksamhet att-
jämförbar allmänvärnpliktenframstå såsom medföreställningssättet en

vinnasskulle kunnadärigenomvärden,positivaplikt. Demedborgerlig som
dag."itorde liggaåt civilförsvaret, öppen

års lagstift-1944infördescivilförsvarspliktbestämmelserDe genomsomom
oförändrade.huvudsakkvarstår alltjämt ining

ombesörja förstanödlidande,räddakrigssituation bl. kunnaiFör att a.en
nödvändigtområde detskadedrabbat ärbistå invånarna i atthjälpen och ett

bliområden kandemedverkar. I mest ut-medborgare antasenskilda som
i formtillräckliganödvändigtdetkrigssituationi är att avresurser,satta en
påtillgångentillgängliga. Förmateriel, finnsochpersonal att trygga perso-

0960:74 be-införtcivilförsvarslagengällandedärför i dennal har numan
uppgifter.fullgöra vissaför medborgarnaskyldighetstämmelser attom

civilförsvarsplik-grunden föroch§ civilförsvarslagen utgöri 1Dessa anges
ten.

medborgaresvenskaprincip endastomfattar iCivilförsvarsplikten som
civilförsvarstjänstgöringsådanfullgöraskyldigaDei Sverige.bor är att som
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deras kroppskrafter hälsotillstånd från åroch medger och med det de fyller
år årtill och med det de fyller sextiofem år. Iden utsträckning ärsexton som

fårlämplig regeringen emellertid besluta civilförsvarsplikt skall gällaatt
för 11 §. §utländska medborgare bosatta här i landetäven Av 28ärsom

civilförsvarskungörelsen 1960:377 framgår fårutländska medborgareatt
åläggas tjänstgöra vid verkskydd för byggnaderanläggningar eller där deatt
har sin huvudsakliga sysselsättning, och inom hemskyddsorganisationen.

Under civilförsvarsberedskap skall civilförsvarsplikt fullgöras i den om-
fattning Dåkrävs för verksamheten och för utbildning och övning. detsom

råderinte civilförsvarsberedskap får regeringen besluta civilförsvarspliktatt
skall fullgöras det nödvändigt med hänsyn till försvarsberedskapen.ärom
Tjänstgöringstiden i sistnämnda fall begränsad till tider innebärär som sam-
manlagt högst 180 dagar för värnpliktig inskriven i civilförsvarsor-ären som
ganisationen och 30 dagar för civilförsvarspliktig.sammanlagt högst annan

fårUnder andra förhållanden civilförsvarstjänstgöring åläggasinte annat
för utbildning övning. för utbildningoch Tiden och övning för de flestaän är

civilförsvarspliktiga begränsad 30 civilförsvarspliktigatill högst dagar. För
krigsplacerats i högre befälsbefattning i specialbefattningeller kansom

denna tid utsträckas till 60 dagar. Samtliga civilförsvarspliktiga dock skyl-är
diga fyraårsperiodunder delta i övningar under högst 10 dagar. Enligtatt en
regeringens bestämmande kan viss del denna tid användas uteslutandeen av
till utbildning.

åläg-En Värnpliktig tillhör civilförsvarsorganisationen kan emellertidsom
delta i utbildning och övning under den längre tid han efter in-attgas som

skrivningen kunnat åläggas ändamålför motsvarande tjänstgöra vid för-att
svarsmakten.

bådeEn kan civilförsvarspliktig Värnpliktig skyldigoch samtperson vara
fullgöra tjänstgöring vid försvarsmakten. I syfte samordnaatt attannan

tjänstgöringsskyldigheten civilförsvarsorganisationeninom och försvars-
§makten finns det i 13 föreskrifter får ålägga någoninte civilför-attom man

svarstjänstgöring han därigenom hindras fullgöra bl. värnplikt,attom a. va-
penfri tjänst eller ålagd tjänstgöringsskyldighet.annan

fårRegeringen §med stöd 14 meddela bestämmelser befrielse förav om
vissa befattningshavare fråneller yrkesgrupper civilförsvarsplikt.

För länsstyrelsen eller kommunen kunna tillskall ställning denatt ta om
civilförsvarspliktige §skall tjänstgöra eller har det i föreskrivits skyldig-15
het för den civilförsvarspliktige anmaning ellerlänsstyrelsen kom-att av

förhållanden. Likasålämna upplysningar sina personliga denärmunen om
civilförsvarspliktige §enligt skyldig efter personlig kallelse inställa sig18 att
till inskrivning i civilförsvarsorganisationen. också §Han enligt 16 skyldigär

sig efter påkallelsen med avseende tjänstgöringen sigrätta rättaatt samt att
efter de föreskrifter meddelas honom vederbörande befäl.som av

Den personal under civilförsvarsberedskap skall fullgöra civilför-som
svarstjänstgöring § påskall enligt 17 förhand och skrivas in i civilför-tas ut
svarsorganisationen. I första hand skall personalbehovet fyllas av personer

på grund kommunal anställning eller särskild orsak börsom av av annan
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frågai för inskrivning. Därutöver bör väljakomma man personer som an-
mält sig frivilligt till civilförsvarstjänstgöring.

§ någoncivilförsvarspliktiges skydd föreskrivs i skallTill den 21 att om
civilförsvarstjänstgöring och han därigenom hindras fullgörafullgöra attom

åtaget så får åberopasarbete, detta inte honom grund för skade-mot som
stånd anspråk. får avskedas från sineller Inte heller arbetstagareannat en

anledningen han fullgör civilförsvarstjänstgöring.anställning den attav
§20 föreskrivs kommunalt anställd personal fullgör civilförsvars-I att som

tjänstgöring i vissa fall har tillgodoräkna sig denna tjänstgöringrätt att som
fullgjord i den kommunala anställningen.

4.4.2 Pliktbestämmelser behövs

framhållit frånSom vi tidigare har har försvarsmaktens beroende stödav
åren.påtagligt under de 10 20olika samhällssektorer ökat Det ci-senaste -

krig två principiella uppgifter.vila försvaret har i händelse Den är attav ena
stödja försvarsmakten så försvarsansträngningama möjligakan störstaatt ge
effekt, den bereda skydd, rädda nödlidandeandra och livs-är att trygga en
nödvändig försörjning för civilbefolkningen.

områdeEftersom stridshandlingar i visst i första hand drabbar demett
fåttbor där, det naturligt kommunerna och landstingen alltär att ettsom

i totalförsvaret. har redan i dag övergripandeDestörre ettansvar ansvar
invånarnas sjukvården.för väl och och för hälso- ochve

Kommunernas och landstingens allt roll i totalförsvaret ställeräven större
därför också på såkrav verksamheten skall planerad och förbereddatt vara

den upprätthållas i händelse faktorskall kunna krig. En viktig i dettaatt av
sammanhang blir säkerställa personal finns tillgänglig för bistå be-att att att
folkningen i händelse krigshandlingar i landet. Den enskilde individensav

ocksåinsatser kommer i händelse krig, och självfallet vid fredstidastoraav
olyckshändelser, bli mycket betydelsefulla.att

många kvalificeradeI dag och mycket anställda i kommunerär personer
fåroch landsting. kan dock räkna med del dennaMan personalatt en av

andra uppgifter i krig. Exempelvis kommer försvarsmakten värn-genom
anspråkreservofficerssystemet i flertalplikts- eller kommun- ochatt ta ett

landstingsanställda. motverka alltför avtappningFör storatt en av persona-
vårlen bör enligt mening uppskov del denna personal kunnagenom en av

kvar inom kommunerna och landstingen, eftersom det andraävenvara av
skäl kan tänkas personal lämnar sin kommunala anställning i händelseatt av
krig.

I dessa fall kan den allmänna tjänstepliktslagens bestämmelser tjänste-om
förlängning tillämpas.

förutSom vi har kommer kommunernas och landstingens uppgiftersagt
kraftigt såledesöka under krig. Det kommer finnas behovatt att stortett av

ytterligare personal till dessa uppgifter. En del detta behov kan tillgodosesav
frivilliga överenskommelser. I den rekryteringen spelar frivilligorga-genom

nisationerna roll. Bl. det meningen hemskyddsorganisatio-ärstor atten a.
påtill delen skall rekryteras frivilligstörsta väg.nen
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landstingen frivil-personalbehovet för kommunerna ochAtt helt täcka
svårade mycket och risk-dock praktiskt omöjligt. Med hänsyn tilllig väg är

utföras in ifyllda insatser kommer behöva trängaattatt rase-som ex.-
innehålla röjaområden farliga eller oexplo-rade hus, kan gasersanera som

har tagits förnödvändigt dederad ammunition detär utatt personer som-
fått utbildning och har isådana har ordentligutföra uppgifter övatsatt en

den personal behövsdärför nödvändigtdessa uppgifter. Det är ut-att som
stöd vissa pliktbestämmelser.anställda personalen meddenöver tas ut av

för deninte skall användasvi pliktbestämmelsernaDäremot att re-anser
med civilför-närvarande brandpersonaldan anställda personalen. För uttas

vårt förslag böringå civilförsvarsorganisationen. Enligtsvarsplikt för iatt
medkvar i sin anställning och inteden fast anställda personalen tas utstanna

räddningsuppgifter.plikt för sköta sinaatt

civilplikt4.4.3 Nuvarande plikter blir

förhållande till nuvarande ci-bestämmelserna i kapitlet har iDe föreslagna
ochinnehållet skall bli systematisktvilförsvarslag redigerats för att merom

vårt lagför-överskådligt. pliktbestämmelser förts iVidare har andra samman
slag.

sjukvårds-föreslår 1981:292 tjänsteplikt för hälso- ochVi lagenatt om
bestämmelserna iupphävs ochpersonal veterinärpersonal attsamt m. m.

föreslårVidare lagentill lagförslaget.oförändrade förs över attstort sett
tjänstgöra utanför civil-1984:272 civilförsvarspliktigaskyldighet för attom

vårtbestämmelser förs in ihuvuddelen dessaförsvaret upphävs och att av
lagförslag.

vårt lagförslag inteskall regleras iemellertid den pliktVi att somanser
fårmedför bruk Dettabör användas för tjänstgöringkunna av vapen.som

nyssnämnda ochfrån år finns i den lagentill följd de regler 1984att somsom
till särskild lag,med bör föraskan utnyttjas för tjänstgöring somen nyvapen

civilpliktiga tjänstgöra med ordnings-skyldighet förvi benämner lag attom
bevakningsuppgifter.och

nyssnämnda plikternaföreslår och de andraVi civilförsvarspliktenatt er-
civilplikt.med plikt kallassätts somen gemensam

civilförsvar i olika böjningsfor-två uttrycketVi har i kapitel föreslagit att
lagstiftningen. Den nuvarande ci-och sammansättningar utmönstras urmer

benämning.således med Ett alter-vilförsvarsplikten behöver ersättas nyen
nå-detför civiltjänsteplikt ellerövervägde kalla pliktennativ vi attsom var

något denomfattarciviltjänstplikt eftersom pliktenkortare ängot mer nuva-
särskildVår föreslagna plikt kanrande civilförsvarsplikten. sägas vara en

någotciviltjänstplikt blir dockOrdetplikt avsedd för det civila försvaret.
civiltjänstpliktsbestämmelser.exempelvisi olika sammansättningar,tungt

sammansättningdå civilplikt kunna Enhanterligare ord skulleEtt somvara.
Vi har därförsig betydligt lättare.exempelvis civilpliktstjänstgöring stan-ter

kallas civilplikt.för den plikten börattnat nya
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omfattning4.4.4 Civilpliktens

skyldigSverigebosatt iinnebär den ärcivilplikten ärföreslagnaDen att som
hälsotillståndet medger iochkroppskrafternautsträckningi denatt som

hemskyddsorganisatio-räddningskår, ihand tjänstgöra i kommunensförsta
nuvarande civilför-huvudsak deniverkskydden. Dettaoch i motsvararnen

varit syssel-också eller hardemplikten gäller ärDensvarsplikten. somnya
för tjänstgö-veterinärverksamhetensjukvårdenoch ellerhälso-inomsatta

i huvudsakverksamhetsområde. pliktDennasådantring inom motsvarar
sjukvårdsplikten.gällande hälso- ochden nu

med detgälla till ochutsträcks tillcivilpliktenföreslår dessutomVi attatt
år jäm-tiden med femförlängningiår. innebärår sjuttio Dettafyller enman

sjukvårds-Hälso- ochcivilförsvarsplikten i dag.vad gäller förfört med som
ålders-Med hänsyn till70 år redanoch medgäller tillplikten däremot attnu.

får äldrevi allt flerden riktningenvårt förändras ii samhällestrukturen att
åren detfemtonlevnadsåldern stigit under deoch senasteatt som na-ser

får möjlighet verka i kommu-hälsahar godpensionärerturligt attatt ensom
till svenskanågon begränsningår. hellernågra Vi inteytterligare görnerna

befattningardock inte tillbörUtländska medborgaremedborgare. tas ut
försvarshemligheter.inblick ikansom ge

tjänstgöra iverksamheter4.4.5 Fler att

på demökade kravtotalförsvaret ställerbetydelse iökadeKommunernas
utspisning, socialtjänstkollektivupprätthålla bl. barnomsorg,att m. m.a.

sinatvingats lämnaockså befolkninginkvarteraskallKommunerna som
såsom ochförsörjningssystem värmeviktigt tekniskahem. Lika är attegna

måste fungera. Vi fö-vårdinsatsernatillminst med hänsynfungerar, inte att
kommunalockså tjänstgöra inomskallreslår därför civilpliktigaatt annan

föranvändasangivits. Plikten bör kunnaförutden harverksamhet än som
Även förstatlig verksamhetvården. inominomtjänstgöring exempelvis to-

få före-Regeringen böranvändas.plikten kunna närmaretalförsvaret bör
tjänstgö-skall tjänstgöra. Dennaden civilpliktigevilka verksamheterskriva i

någonframhållit, inte omfattatidigareemellertid, viringsskyldighet bör som
förenad med brukverksamhet är vapen.avsom

civilförsvarsplikten tillanvändsgällande civilförsvarslagEnligt attnu
civilförsvarsorganisationen.personal iskriva in

tjänstgöra inomvårt kommamed förslag kancivilpliktigaEftersom de att
de civilpliktiga tillhänföralängre skälverksamheter finns det inteolika att

dentillhöracivilpliktige skallföreslår stället denorganisation. Vi i att or-en
därförcivilpliktige börtjänstgör Denhanganisation eller verksamhet som

före-någon organisation. Vii speciellskrivas invårt förslag inte hellerenligt
uttagning.medslår ordet inskrivning ersättsatt

börRegeringenlänsstyrelsen.handuttagning bör i första görasDenna av
frågadetta. Inågon statlig myndighetlåta göradock få möjlighet att annan

träffats mellanöverenskommelsesjukvårdsplikten harochhälso- so-enom
överlåta registrering ochpå landstingenoch landstingencialstyrelsen att
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krigsplacering den personal omfattas plikten. Bestämmelserav som av om
sådan överlåtelse bör vårenligt mening ha lagform. vårtI lagförslagen tas

därför in bestämmelse regeringen eller den myndigheten som ger som rege-
ringen bestämmer möjlighet träffa överenskommelse med kommuneratt en
och landsting överlåta uttagningen påi fredstid dem för denatt personal som
skall tjänstgöra där.

Under skärpt och högsta beredskap kan uttagningen ibland behöva ske
snabbt och med lokal kännedom sådanapersonalen. I fall kommunenärom
och landstingen lämpliga förslårpersonal. Vi därförmest att ta ut ävenatt
kommunen och landstinget under skärpt och högsta beredskap fåskall ta ut
den ytterligare personal behövs inom respektive verksamhetsområden.som

4.4.6 Uttrycket "laga förfall" ersätts

För närvarande föreskrivs i civilförsvarslagen bl. civilförsvarspliktigatta. en
skyldigär inställa sig till inskrivningsprövningen eller till tjänstgöring.att Vi-

dare föreskrivs han laga förfall förhindradär inställa sig,att skallattom av
han anmäla förfallet till myndigheten. föreslårVi uttrycket "laga förfallatt
byts och i stället använder formuleringenut av giltigt skäl för-att ärman
hindrad.

I civilförsvarslagen inte uttrycketär laga förfall särskilt definierat. För
tolkningen får till legaldefinitionennärmast i 32 kap. §8 rättegångs-man
balken. Där det laga förfall då någonsägs avbrott iär, allmännaatt genom
samfärdseln, sjukdom eller omständighet, han bort förutse el-annan som
ler eljest finnerrätten giltig ursäkt, hindratsutgöra fullgöra vad honomatt
ålegat".

§I 41 värnpliktslagen har laga förfall vidare innebörd. Där sägsgetts en
det såsom laga förfall enligt denna lag någon intagen sådantatt iärattanses
hem §i 12 1980:621lagen med särskilda bestämmelser vårdsom avses om

§med stöd 1 andra stycket 2 eller tredje stycket sagda lag, intagenav unga av
i häkte eller kriminalvårdsanstalt, eller han sjuk elleräratt genom annan
omständighet, han borde förutse eller eljest giltig ursäkt, hind-utgörsom

fullgöra vad ålegat honom. Värnpliktigrats inskrivenatt i sjö-ärsom som
mansregistret skall ha laga förfall han anställd sjömannär är enligtanses som
sjömanslagen 1973:282 på svenskt handelsfartyg i eller fjärrfart.när-

Uttrycket laga förfall vårenligt svårbegripligtär mening för lekmannen.
språkligtRent har ordet förfall flera betydelser. Vi därför uttrycketattanser

"av giltigt skäl förhindrad bättreär uttryck. Viär inte iett attanser man
lagen behöver bestämma vad giltiga skäl.är Det bör räcka med motivut-som
talanden. Vi giltiga skäl bör desamma iatt värnpliktsla-anser vara som anges

för uttrycket "laga förfall. Värnpliktslagen för närvarande övergen ses av
särskild utredningsman. Vi det lämpligtär uttryckatten attanser samma

används i vämpliktslagen i vår lag.som
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4.4.7 Utbildningstiden ökar för befäl

Vi föreslår någrainte förändringar de utbildnings- och övningstiderav som
finns i civilförsvarslagen den längreän utbildningstiden, högst 60annat att
dagar, skall gälla inte bara för högre befälsbefattningar för befäls-allautan
befattningar. frågaI den gällande hälso- och sjukvårdsplikten kanom nu en
sammanlagd utbildnings- och övningstid högst 60 dagar dennaFörtas ut.om
kategori blir det utökning övningstiden. Utöver utbildningstiden av en om
högst 60 dagar vårtkan med förslag denna personalkategori också åläggas
övningar högst 20 dagar inom följd fyra år.om en av

Förmånerna behålls4.4.8

Några förändringar förmånssystemeti föreslårstörre vi inte. Vi har övervägt
föreslå borttagande befattningspenningen på grundatt denna i vissaattav av

fall kan komma uppgå småtill mycket belopp, vilket medför onödig ad-att
ministration. Vi emellertid befattningspenningen bör kvar.attanser vara
Beloppen bör dock höjas. Vidare bör regel tillskapas kan in itasen som
verkställighetsföreskrifter till lagen och möjlighet för utbetalandesom ger
myndigheter inte behöva småbelopp.betala Vi föreslår också be-att ut att
fattningspenningen och fälttraktamentet under skärpt och högsta beredskap
skall betalas kommunen.ut av

4.5 Hemskydd

Vårt förslag i sammanfattning

I lagens femte kapitel för in bestämmelser hemskydd.nya om
De bestämmelserna innebär hittills tillämpade grunder förattnya

hemskyddet blir lagreglerade.

års1978 försvarskommitté föreslog i sitt slutbetänkande Ds 1981:14Fö att
hemskyddsorganisation skulle inrättas med uppgift bland vidatten annat

beredskap och krig tjänstgöra förbindelselänk mellan myndigheter ochsom
civilbefolkningen.

Genom års1982 försvarsbeslut prop. 1981/821102, 2bil. fastställdes att
hemskyddsorganisation skulle inrättas. prop.Av propositionen en annan

1984/85:49 ändringar i civilförsvarslagen m. framgår organi-attom m. en av
sationens viktigaste uppgifter under beredskapär och i krig fungeraatt som

invånarnalänk mellan och kommunens ledning främst beträffande civil-en
försvarsverksamheten vad gäller andra kommunalaäven myndighetersmen
verksamhet.
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uppbyggnadomfattning ochnuvarandeHemskyddsorganisationens4.5.1

utgå frånskalllandet ochi helabyggasHemskyddsorganisationen skall upp
ikommun indelasVarjeilandet kommuner.indelningengeografiskaden av

invå-000500 2hemskyddsområde omfattarhemskyddsområden där ett -
delområden. delom-Ettantalhemskyddsområde indelas iVarje ettnare.

invånare.200med 50motsvarandeellerråde kvarteromfattar ett -
hemskyddsgrupphemskyddsområde leds treVarje personer.omenav

in,skrivscivilförsvarspliktigablandrekryterasHemskyddsgrupperna som
delområdeverksamheten inomfredstid. För ettoch i ettutbildas övas svarar
hemskyddsgruppen.underHemskyddsombudet lyderhemskyddsombud.

erfor-ochfrivilligrekryteras vägfredstidskall iHemskyddsombuden ges
utbildning.derlig

civilförsvarschefenunderställdHemskyddsorganisationen i kommun ären
kommunen.för helaoch är resursen

000 hem-cirka 8hemskyddsorganisationenomfattaruppbyggdFullt
Målet rekry-hemskyddsombud. är100 00080 000 attochskyddsgrupper -

år 1993.ombud före30 000beredskapsregistrerautbilda ochtera,

i daguppgifterHemskyddsorganisationens4.5.2

innebärprägel. Dettaframgått lokalharHemskyddsorganisationen ensom
efter de lo-varieraorganisationen kanföruppgifternaockså de närmareatt

befolkningen ochförfråga riskerråder bl.iförhållandenkala om a.som
hemskydds-huvudinriktningentidigaretillgång på skydd. Som nämnts är att

be-ochmyndigheternalänk mellanskall tjänstgöraorganisationen som en
folkningen.

allmänhetenskallhemskyddsgruppenhemskyddsombudet ellerTill
ifrågor uppkommerskildafå information ivända sig förkunna enatt som

finns,skyddsruminformationgällakrigssituation. Det kan var ranso-varom
frågorgenomförs,medförsörjningenhurellerneringskort delas vattenut

och inkvar-skallsjukvård befolkningenelleroch utrymmahälso- vart varom
viktighemskyddspersonalenVidare harkommertering äga upp-att enrum.

sådana förhål-underrättadhålla ledningkommunensfrågagift i att omom
frånåtgärderföranledakankommunenolika delarnalanden i de somav

också med-kunnaskallHemskyddspersonalensida.kommunledningens
skadelägeninformationmed bl.räddningstjänsteniverka m. m.oma.

Vårt förslag4.5.3.

hemskyddetredovisat harharframgår vad vi tidigare ansettsSom vara enav
hemskyd-Samtidigtcivilbefolkningen.ochmyndigheternamellanlänk anses

civilförsvarsorganisationen.ingå del idet som en
talakaninte längreinnebärlagstiftningVårt tillförslag att om enmanny

defi-i lagenbehov närmareskaparcivilförsvarsorganisation. Detta attett av
hemskydds-synnerhetuppgifter, iochverksamhethemskyddetsniera som

samband medanspråk civilplikt imedidelvis kommerpersonalen att tas
beredskap.högstaskärpt eller
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Eftersom hemskyddspersonalen i mycket utsträckning kommerstor att
civilförsvarsuppgiftersamverka med personal med renodlade enligtannan

årsårs tilläggsprotokoll till 1949 Genêvekon-definitionen i artikel 61 i 1977 I
åtnjutadet önskvärt hemskyddspersonalen kundeventioner, ävenattvore

särskilda folkrättsliga skydd och identifieras densättsamma somsamma
personalen.

förhållandet hemskyddet skall länk till civilbefolkningen iDet att vara en
emellertid riktning. harhela totalförsvarets intresse talar i Det ien annan

pågåendemed uppbyggnaden hemskyddsorganisationensamband den av
mångaockså hemskyddet har viktiga uppgifter berörofta betonats att som

förvaltningar, socialtjänsten, miljö- och hälsoskyd-olika kommunala ex.
det skola och barnomsorg. Det gäller i första hand förmedla infor-attsamt

Hemskyddsorganisa-mation mellan berörda myndigheter och allmänheten.
förtionen med detta den kommunala verksamhe-skall synsätt vara en resurs

själva ha inflytandei sin helhet och kommunerna skall vilkaöverten ett stort
påuppgifter skall läggas organisationen. Detta talar förnärmare attsom

åtnjuta folkrättsliga huvudde-hemskyddspersonalen skall statussamma som
och civilbefolkningen i övrigt, dvs.len personalen i kommunenav som som

civilförsvarspersonal.vanliga civila och inte som
föreslår frågaförändringar i hemskyddsorganisationensVi inga om om-

fattning uppbyggnad. I lagen behöver endast föreskrivas det i varjeoch att
kommun under skärpt och högsta beredskap skall finnas hemskyddsorga-en

bestårnisation och denna personal tagits med civilplikt ochatt utav som av
hemskyddsorganisationenfrivilliga. direkta ledningen torde underDen av

utifrånnormalfallet räddningschefenkommunstyrelsen i lo-utövas av men
får ledningsförhållan-kala varje kommun själv vilkaförutsättningar avgöra

påden skall gälla. Om denna uppgift ligger räddningschefen, tordesom
detta underlätta mobilisering, administration ledning och samband.samt

hemskyddspersonalen börjaVi vill understryka vikten kan verka iattav
skede höjning beredskapen. Möjligheten civil-tidigt kalla inett attav en av

då råderpliktig personal i hemskyddsorganisationen under tid det inteäven
såledesskärpt eller högsta beredskap kan ha betydelse.stor

med hemskyddsorganisationen bl. kan med-Detta hänger attsamman a.
verka till väsentliga fredstida investeringar i form andningsskydd ochatt av
skyddsrum utdelas iordningställas. Hemskyddsorganisatio-kan respektive

också medverka till befolkningen informeras hot och riskerkan attnen om
åtgärder för självskydd. Dessa uppgifter tidskrävandelämpliga ärsamt om

påbörjasoch bör därför tidigt i samband med beredskapshöjning.en
det har kan detI anslutning till konstaterat övervägasom nyss man om

behövs särskilda författningsbestämmelser tjänstgöringsskyldighet förom
påden del rekryterats frivillig i fred. Vipersonalen emeller-vägsomav anser

frågatid bör i sammanhang ochdenna övervägas annatatt ett gemensamt
för frivillig personal inom totalförsvaret.all

föreslårVi kommunen skall för mobiliseringen hemskyddsor-att svara av
ganisationen. kommunen skall kunna lösa denna uppgift det nöd-För äratt
vändigt myndighet eller organisation medverkar i rekryteringenatt somen
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med erforderligthemskyddsorganisationen förser kommunentillfrivilligaav
föreskriftEnsåsom tillgänglig personal.förteckningunderlag, över om en

därför in i lagen.sådant underlag börskyldighet lämna tasatt

Verkskydd4.6

Vårt sammanfattningförslag i

språklig författningstekniskochkapitel för vi efterTill lagens sjätte en
verkskydd.civilförsvarslagens regleröversyn över om

anpassningar tillföljande preciseringar ochnågra sakfrågor viI gör
rådande förhållanden.

och anläggningarorganiseras vid företagVerkskydd skall som-
företagen eller anlägg-för totalförsvaret,har betydelsestor om

verksamhetensbelägenhet ellertill sinningarna med hänsyn
vid stridshandlingar.bli särskiltkan utsattaart antas

verksamhetbedriver vissdet denI normalfallet är somsom en-
vissVerkskydd, inte i dag ägarenskall organisera ett ensom av

eller anläggning.byggnad
mångai fred vid företag.räddningsinsatser finnsförResurser-

ingåockså i Verkskydden.regelskallDessa resurser som

verkskyddspersona-utbildning och övningföreslårDessutom att av
genomförasockså skall kunnamyndighetförutom statliglen avav

verkskyddet.organiseraskalleller denkommunen av som

uppgifter4.6.1 Verkskyddens

åtgärderskadeavhjälpande i krighand föri förstaVerkskydden i dagsvarar
ingåkan lämnaanläggningen. I dettadenvid det företaget eller attegnaegna

skadade till uppsamlingsplats.hjälp skadade ochförsta transporteraatt
fortsättningen.behållas iuppgifter börgrundläggande ävenDessa

ochcivilförsvarsorganisationendelför närvarandeVerkskydden är en av
civilförsvarsuppgifter.civilförsvarslagenbetecknas ideras uppgifter som

verkskyddensföreslår i lagförslaget börÖvrigtterminologi vi iMed den som
medverka i befolk-högsta beredskapuppgifter under skärpt och attvara
anläggningar där devid de företag ochräddningstjänstenningsskyddet och

räddningstjänstbefolkningsskydd ochfinns organiserade. Den termennya
någon ändring i sak.markerar inte
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4.6.2 Var verkskydden skall organiseras

De nuvarande bestämmelserna omfattas skyldigheten attom vem som av or-
ganisera år SFSverkskydd tillkom 1984 1984:1026, 1984/85:49, FÖUprop.

93.rskr. Genom de bestämmelserna avsåg få ståndbl. tillattnya man a.
bättre anpassning verkskydden till de behov och de risker finns viden av som

Ändringarnarespektive företag och anläggning. innebar också förenklingar i
uppbyggnaden verkskyddsorganisationen.av

De nuvarande bestämmelserna omfattas verkskyddsplik-om vem som av
alltjämt aktuella. Sedan bestämmelsernaär trädde i kraft har emellertidten

räddningstjänstlagen 1986:1102 tillkommit frånoch den januari1 1987 er-
års1974 brandlag. 43 §I räddningstjänstlagen föreskrivs vissa skyldighe-satt

för anläggningar där verksamhetenägare innebär fara förter attav en
olyckshändelse skall orsaka påallvarliga skador människor eller i miljön.
Ägaren sådan hållaanläggning skyldigär eller bekosta beredskapattenav
med personal och egendom och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att
hindra eller begränsa allvarliga påskador människor miljön.eller i Före-
skrifterna §delvis 15 i gamla brandlagen.motsvarar

vårEnligt mening sådanabör det vid §anläggningar i 43 rädd-som avses
ningstjänstlagen regel organiseras verkskydd, anläggningenäven ettsom om
har betydelse för totalförsvaret. Detta bör markerasstor ävenattgenom
verksamhetens i lagens beskrivning verkskyddsplikten.nämnsart av

Vi också de i form räddningsstyrkor och materielattanser resurser av som
redan i fredstid finns vid företagantal och anläggningar i störreett stort ut-
sträckning för närvarande bör kunnaän grunden byggerutgöra när man upp

verkskydd. fredstidaDen beredskapen skilda slag olyckor ochmötaett att av
katastrofer torde nämligen i flertalet fall innefatta både lämplig organisa-en

sådanation och kunskaper de förhållandenalokala behövs för ettom som
väl fungerande verkskydd.

innehållaLagen bör därför föreskrift de särskilda föratten om resurser
räddningsinsatser i fredstid finns vid företag ingåskall i verkskyddet,ettsom

inte särskilda Sådanaskäl hindrar detta. skäl kan vissaattom ex. vara per-
krigsplacerade på andraär befattningar i totalförsvaret och därför intesoner

möjliga anspråki i detta sammanhang.är att ta

på4.6.3 Ansvaret skall vila företaget eller anläggningenägaren av

De skyldigheter följer verkskydd skall organiserat vidatt ett ettsom av vara
företag eller anläggning i nuvarande 47§ civilförsvarslagen. Ien anges
denna paragraf det anläggning ellersägs är ägaren byggnadatt av en som
skall utföra åtgärderde i vårparagrafen. Enligt mening bör detsom anges

lagen framgå i stället påskall vila företaget ellerägarenatt ansvaretav av
anläggningen, eftersom det själva verksamheten intressant frånär ärsom
verkskyddssynpunkt, inte ägandet den byggnad där verksamheten be-av
drivs.

Med den utformning verkskyddsplikten har bör kunnasom numera man
utgå från flertalet de företag där verkskydd skall organiserasatt ägsav av
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där verksamhetennågon till de byggnader och lokalersamtidigt är ägaresom
sålunda övervägande antalet falltorde det i detbedrivs. Redan i dag vara

åtgärdervidta de behövshar förföretagetägaren ansvaret att somsomav
Några omfattandeverksamhet. föränd-verkskyddets organisering ochför

medföra.ändringen därför inte Där-praktiken bör den föreslagnaringar i
lydelsen ståden ändradeden föreslagna lagtextenkommer attemot genom

förhållanden råder vad fal-med debättre överensstämmelse äri änsom som
också del andraGenom ändringen kanlet med den nuvarande lagtexten. en

redovisar i det följande.förenklingarförenklingar i lagtexten. Dessagöras

organisera verkskyddden skall4.6.4 Skyldighet för än ettannan som

byggnad anläggning i sin helhetnärvarande gäller eller ärFör att om en en
de skyldig-upplåten skall nyttjanderättshavarenmed nyttjanderätt, överta

fråga verkskyd-anläggningen har ibyggnaden ellerheter ägaren omsom av
något Omsärskilda fallet bestämmerlänsstyrelsen i detdet, inte annat.om

två skyldighe-år, nyttjanderättshavarensnytt kortare än ärär
verkskyddet, för kost-uppgifterna planläggabegränsade till attattter svara

vårda verkskyddets materiel ochför utbildning personalen,naderna attav
tillhandahålla handlingar.upplysningar ochatt

föreslår, företa-nämligenändring i lagtexten ägarenMed den att avsom
organisera verkskyddet, blirskall ha föranläggningeneller attansvaretget

åligganden nå-förnödvändigt ha särskilda reglerdet endast i fall attett om
denne.ängon annan

verkskydd blir skyldig anordna ochskall organiseraOm den attettsom
uppehållsplats för verkskydd-någonunderhålla ledningsplats eller annanen

på mark hanbyggnad han inte ellerantingen ispersonalen, ägersom somen
anordnacivilrättsliga komplikationer uppkomma. Attinte kan radäger, en

uppehållsplats nämligen kräva ellerkanledningsplats eller meren annan
uppehållsplatsen anord-skallmindre omfattande ingrepp i den egendom där

särskilt medverkskyddet avtalOm inte den skall organisera genomsomnas.
sådana det i stället lämpligtföreta ingrepp,egendomens har ärägare rätt att

åläggas Länsstyrelsen bördirekt egendomensskyldigheten kan ägare.att
överenskommelse mellanmöjlighet i stället godkännaemellertid ha att en

denorganisera verkskyddetegendomens och den skallägare attom se-som
uppehållsplatsen, visa sig bättredetta skulleskall anordna varaom ennare

lösning.

verkskyddspersonal4.6.5 och övningUtbildning av

verkskyddspersona-§ genomförs utbildningEnligt 47 civilförsvarslagen av
medger utbildningeninte länsstyrelsenlen civilförsvarsmyndighet attomav

försorg.sker anläggningsägarensgenom
verkskyddspersonalen i förstaföreslår utbildning och övningVi att av

bestäm-myndighet regeringengenomföras den statligahand skall somav
föreslår den myndighet regeringenregeringen ellerDessutom att sommer.

för den statliga myndighe-får överlåta kommunen i ställetbestämmer att
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genomföra utbildning ochten övning. fårDetta endast ske efter överens-
kommelse med den berörda kommunen. Den myndighet skallsom genom-
föra utbildning och övning bör också i fortsättningen kunna medge dettaatt
sker företagets försorg.genom

4.7 Skyddsrum och skyddade utrymmen

Vårt förslag i sammanfattning

Vi föreslår alla bestämmelser skyddsrumatt och skyddade utrym-om
samlas i det sjunde kapitlet. I bestämmelsernamen stort motsvarar

dem gäller i dag. Förslaget innehåller dock del nyheter.som en
Vi föreslår benämningen skyddsrumsorter bort.att I stället skalltas

skyddsrum och skyddade byggas i områden iutrymmen krig kansom
bli särskilt verkningarnaantas stridsmedel.utsatta av av

Kommunen skall bestämma dessa områden samrådi med länssty-
relsen.

Kommunen skall alltjämt bygga skydd i befintliga anläggningar
En nyhet vi föreslår här länsstyrelsen,är det finnsm. m. attsom om

särskilda får åläggaskäl, anläggningenägaren i stället för kom-attav
vidta nödvändiga åtgärder.munen

Bland övriga nyheter kan detnämnas alltid skall föreligga skyl-att
dighet vårda och underhålla skyddsrum,att detäven i områdetom
där skyddsrummet finns inte längre skall byggas skyddsrum. Länssty-
relsen får dock möjlighet besluta sådan skyldighetatt atten om en
inte längre skall gälla. fårDetta också skyddsrum finns iavse som om-
råden där det skall byggas skyddsrum.

I lagen läggs också fast skyldighet för fastighetsägaren atten genom
skyltning anvisning skyddsrum finns.ge om var

Äldre4.7.1 skyddsrumsregler

De första bestämmelserna reglerade luftskyddet tillkom år 1937. Undersom
andra världskriget ökade regleringen luftskyddet. Bl. samlades skydds-av a.

Årrumsbestämmelserna år 1940 i särskild skyddsrumslag. 1944 inarbeta-en
des reglerna i den första civilförsvarslagen. Enligt dessa bestämmelser skulle
enskilda skyddsrum byggas i tätbebyggda Skyddsrummen skulle baraorter.
byggas i anläggningar och byggnader viss kategori och storlek. Vidareav en
skulle kommunen bygga vissa allmänna skyddsrum.

Den gällande civilförsvarslagen innebar vid tillkomsten år 1960 änd-nu
rade skyddsrumsbestämmelser, vilka i gällde fram till års1975stort sett re-
form på området. Reformen kom helt tillämpas först efter den 1 juliatt 1979.
Sedan dess har endast förändringarsmärre gjorts.
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vi förstvillskyddsrumsbyggnadssystemförstå dagensbättre kunnaFör att
års reform.före 1975gälldevadförredogörai korthet som

civilförsvarsverksam-förbyggasbestämmelsernaenligtskulleSkyddsrum
ochskilde allmännakrig. Manskydd underbefolkningensochheten en-

ochskyddsrumbergfastainrättadesSkyddsrummenskyddsrum.skilda som
civilförsvarspersona-förbyggdesskyddsrumAllmännanormalskyddsrum.

byggdesskyddsrumEnskildaområden.i vissaåt civilbefolkningenlen och
anlägg-och andrabyggnadervissavistades inombodde ellerför dem som

ningar.
massinsatsermotstå verkningarnaförbyggdesskyddsrumBergfasta att av

ikärnvapen än närmastverkningarandraslagsalla motsamt avvapenav
utför-Normalskyddsrummensdetonationscentrum.omkringoch närmast

skyddabl.skulleskyddsrumlagen. Dessareglerade iande a.noggrantvar
sidoverkningarnaochkonventionellaverkningardirekta avvapenmot av

strålning.radioaktivbl.kärnvapen samt a.
normal-ellerskyddsrumbergfastabyggdesskyddsrumAllmänna som

skyddsrum. Statendessainrättaålåg kommunernaskyddsrum. Det att er-
kostnaden.2/3satte av

skullenormalskyddsrum,utförasskulleEnskilda skyddsrum, somsom
vilkaibestämde. I lagenregeringen typerområdeninombyggas angavssom

I regelskulle byggas.skyddsrummenoch anläggningarbyggnader somav
fråga anlägg-itvå våningar elleriuppförd änbyggnadenskulle ommervara

endastskulle byggasSkyddsrummensysselsatta.25ha minstningar personer
bekostasoch skulleanläggningenbyggnaden ellerivistadesdemför avsom

ägaren.
byggdesskyddsrumtillsynbyggnadsnämnder hade över attKommunernas

i vilkasärskilda beslutbestämdeRegeringenbestämmelsrna.enligt genom
också attibestämdeRegeringenbyggas.skulleskyddsrummentätorter som

befolkningsskyddsrum i in-det byggasskulleskyddsrumenskildaförstället
Ystad undan-VisbyOcksåkommunerna.nerområdena de 14 störstaav

skyddsrum.enskildabyggafrån skyldigheten atttogs
regleracivilförsvarsstyrelsen närmarepå dåvarande attankomDet

fanns detårs reform1975föreutförande. Straxtekniskaskyddsrummens ca
i be-000 platseroch 57skyddsrumenskildaiskyddsrumsplatsermilj.5 ca

folkningsskyddsrum.

reglerNuvarande4.7.2

174 byggderskr.FÖU 17,1975:21,prop.års reform1975Genom som
skyddsrumsbyggan-1972:50 ändradesSOUskyddsrumsutredningårs1969

1975:553 gäller allt-SFSbestämmelsernadeFlertaletradikalt.det nyaav
gjorts.förändringardockharhänseendennågradag. Ijämt i

följande.korthetinnebär iskyddsrumsbyggnadssystemetgällandeDet nu
bli särskiltbedöms kunna utsattaskall byggas iSkyddsrummen orter som

vidtasåtgärder kunnaenklareområden skallandrastridshandlingar. Ivid
tidigareskallSkyddsrummen änberedskap.förstärktvidbehövsdet mernär
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ändamåldetta skallbehoven. Förför de verkligatill och planerasanpassas
där skyddsrum skallske i de kommunerskyddsrumsplaneringsärskilden

skyddsrum i anslutningbara behovetskall intebyggas. Planeringen avavse
också åtgärder förbyggnadsproduktionenfortlöpandetill den attutan av-

områden.bebyggdapå skyddsrumsplatser i redanhjälpa brist
skyddsrumsorter omfattas pla-skallRegeringen de tätorterutser som av

neringen.
skyddsrumsorter idet fannsårs reform skulle kommunen1975Enligt om

varje Orten skulle indelasskyddsrumsplan förkommunen upprätta ort.en
område skyddsrumsbehovetskyddsrumsområden. varje skulleFöri anges.

tidigare redogjort för, skallcivilförsvarsreform,årsGenom 1984 som
Någon särskild in-skyddsplaner.ingå i kommunernasskyddsrumsplanerna

skyddsrumsområden heller längre.behövs intedelning i
befolkning-skall hänsyn bl. tillskyddsbehovenVid beräkningen tasa.av

små-Också boridagen och underfördelning under natten. personer somens
skyddsbehovet.skall räknas in ihusområden mindre byggnaderoch

byggnader och andrasamband medskall byggas iSkyddsrummen att nya
byggas i varjeskall inte tidigareuppförs. Skyddsrumanläggningar en-som

i sådana byggnaderskall i stället byggasanläggning. Deskild byggnad eller
med hänsyn till skydds-särskilt lämpligtanläggningar där detoch andra år

hand skall skyddsrummen byg-förstataktiska ekonomiska synpunkter. Ioch
byggnaden. varje fall skall skydds-ändå finnas i Ii skallutrymmengas som

också i fredstid. planeringen skallanvändning Avmeningsfullharummet en
lämpliga för inrymmaframgå byggnadsprojektvilka planerade är attsom

skyddsrum.
skall byggas.planen skyddsrummed ledningKommunen beslutar varav

skyddsrum i byggna-också skyldighet i vissa fall byggaKommunen har atten
får ersättningredan finns. Kommunenandra anläggningarder och avsom

sådana skyddsrum.statsmedel för
ochavskaffades begreppen allmäntskyddsrumssystemetGenom det nya

normalskyddsrum. I detbergfast skyddsrum ochskyddsrum, liksomenskilt
skyddsrum byggas iendastskall i princip storttypsystemet somavennya

normalskyddsrummet.tidigaredetsett motsvarar
fåskulle ersättningfastighetsägarenårs avsiktenI 1975 reform att avvar

iSkyddsrummen skulle dockskyddsrummet.byggandetstatsmedel för av
skulle skeuppför byggnaden. Dettademprincip betalas genom ensomav

byggnadens behovgrundadesskyddsrumsavgift,särskild eget avsom
avsedd förför byggnadskulle dock inteskyddsrumsplatser. Avgiften tas ut

Riksdagen beslu-aldrig i tillämpning.bostadsåndamål. träddeDessa regler
ersättningbestämmelseri civilförsvarslagenstade år 1979 ändringar omom

37. beslutetprop. rskr. Enligt1978/79:1, FöU:8,och avgift för skyddsrum
skyddsrumsavgift. stället infördes reglerIavskaffades reglerna som gerom

skyddsrumsbyggandet.statsmedel förfastighetsägaren ersättning av
års reforminfördes 1975skyddadefråga de k.I utrymmena genomom s.

då innebarbestämmelse§ fannscivilförsvarslagennyhet. I 57 attsomenen
förberedaskyldigregeringen föreskrev,fastighetsägaren, enligt vad attvar
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och under civilförsvarsberedskap förse anläggningen eller byggnaden med
anordningar kunde bereda dem vistas där skäligt skydd radio-motsom som

strålning.aktiv Denna skyldighet utökades till också skäligtattnu avse
skydd kemiska stridsmedel, splitter och byggnadsras. För lokaler medmot
dessa skyddsfunktioner infördes benämningen skyddade utrymmen.

Våra4.7.3 förslagöverväganden och

Vi föreslår de nuvarande reglerna skyddsrum och skyddadeatt utrym-om
förs i enda kapitel i vår lag efter redaktionell ochettmen samman nya en

språklig Strävanöversyn. har varit också förenkla reglerna. Några nyhe-att
föreslår vi dock.ter

Vi föreslår begreppet skyddsrumsort avskaffas. I stället skall skydds-att
och skyddade byggas i de områden i kommunen i krigutrymmenrum som

kan tänkas bli särskilt för verkningarna stridshandlingar. Dessautsatta av
områden skall kommunen bestämma samrådi med länsstyrelsen. Länssty-
relsen och kommunen såledesbör områden.dessaöverens Vi före-vara om
slår dessa områden i skyddsplanen.att anges

1987 års försvarsbeslut

1987 års försvarsbeslut innebär skyddsrumsbyggandet i högre grad ti-änatt
digare skall inriktas sådana områden där betydande risker finns förmer
civilbefolkningen. Det finns i dag 60 000 skyddsrum med plats förca ca
6 milj. människor. Det byggs för närvarande skyddsrum för 3 400 milj. kr.-

år. försvarsbeslutetI konstaterade det detta finns bris-att trotsper storaman
ter.

års1984 försvarskommitté fann det oacceptabelt skyddsbehovetatt attvar
i bristområdena inte kunde tillgodoses inom överskådlig tid och förordade

ändrad inriktning befolkningsskyddet. Kommittén anvisade vissa vä-en av
för komma tillrätta med problemen. Enligt kommmittén bordeattgar stu-

dier påbörjas för underlag, bl. på mål-grundat och ris-snarast att ge a. nya
kanalyser, för beslut befolkningsskyddet med den inriktning kom-om som
mittén hade föreslagit. vikt därvidAv underlag fram för sä-att togs attvar
kerställa i de riskområdena skyddsrum kunde byggas fullt iatt utnya sam-
band med nyproduktion.

I totalförsvarspropositionen 1986/87:95 anförde försvarsministern hanatt
delade försvarskommitténs på inriktningen befolkningsskyddet i krig.syn av

ÖCBHan anförde vidare han ämnade föreslå regeringen i uppdragatt att ge
göra översyn de regionala mål- och riskanalysernaatt och att statensen av ge

räddningsverk i uppdrag genomföra studier och redovisa samladatt en syn
på befolkningens behov skydd i krig med den ändrade inriktningen. Riks-av
dagen godkände vad försvarsministern anfört beträffande inriktningen av
befolkningsskyddet.
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Befolkningsskyddskommittén m. m.

be-överbefälhavaren och Överstyrelsen för civilRegeringen i 1987marsgav
mål- dittillsde regionala och riskanalyserredskap i uppdrag överatt somse

redovisades i oktober 1987i förslageti planeringen. Uppdragethade använts
beslutade i december 1987Grundsyn mål- och riskanalyser. Regeringen

metodiken skulle tillämpas vid det fort-bl. den i grundsynen angivnaatta.
mål-arbetet med och riskanalyserna.satta

genomföraräddningsverk i uppdrag1987 regeringenI attstatensmars gav
skydd. Räddningsverket lämnade sinstudier befolkningens behov rap-avav

skydd den september 1988.Befolkningens behov 1port av
tillkommitté med uppdrag lämna förslagI juni 1988 tillkallades atten

mål- planeringenoch riskanalyser börgrundsyn för de regionala styrasom
på befolkningensförslag till samladinom totalförsvaret och en synm. m.

behov skydd i krig.av
års befolkningsskyddskommitté1988 läm-Kommittén, antog namnetsom

SOU 1989:17 Risker och skyddmånad 1989 sitt betänkandenade i mars
remitteraRegeringen har den 22 1989 beslutatför befolkningen. attmars
juni 198940-tal myndigheter för synpunkter den 1betänkandet till senastett

frågor har samband medi sitt betänkande fleraKommittén tar upp som
utrymning, omflyttning,befolkningens skydd. Bl. redovisas var-a. synen

hemskydd.ningssystem, information och
fråga kommittén det bör utformasbefolkningsskyddetI att motanserom

lika värde. Det enligt kommittén viktigtbakgrund alla människors är attav
rättvist. Information och grundskydd börbefolkningsskyddet upplevs som

tillmänniskor och skyddet bör riskerna.finnas för alla anpassatvara
frågan grundskydd dessa ha skydds-anför i bör lägreKommittén attom en

nivå bör dessa kunna skapasskyddsrummen. I nyproduktionenän genom
den bygger hus med källare bör kunnakällare. Kommittén tänker sig att som

kommittén få ifå stimulansbidrag. Räddningsverket bör enligtvisstett upp-
bostadsverket belysa hur tillkomstensamverkan med plan- ochdrag iatt av

sådana främjas.skydd skulle kunna
kommitténbyggnader och anläggningar bör enligtI redan befintliga

meddetta krävs omfattande arbetegrundskydd kunna skapas. För ett att
åtgär-debyggnader och anläggningar och planläggainventera lämpliga att

der behövs.som
räddningsverkets förslag tillfråga skyddsrum finner kommitténI om

mål-med de och risk-skyddsnivåer avvägda och de tillsammansväl att nya
skydden förutformningen de fysiskaanalyserna bör ligga till grund för av

skyddsnivåer områden olikainom olika medbefolkningen. Fördelningen av
med rädd-risknivåer i huvudsak i enlighetbör enligt kommittén kunna göras

ningsverkets förslag.
samband med bostäder ochproduktionen skydd iEnligt kommittén är av

kostnader.betydelsefullt medel skapa skydd till rimligaanläggningar attett
hålls så det skapasockså produktionen inteDet viktigtär attatt nyauppe

medbristområden. kommittén kan skyddsrummen i sambandEnligt nypro-
närvarande.de gäller förduktionen byggas enligt regler som
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tillgångar så-utnyttja befintligafråganocksåKommittén atttar omupp
ochbefolkningenskydd föroch tunnlar attbergrum menarsomm.m.som

Ävenkostnader.lågapå tillskyddsplatsertillskottvärdefulladetta kan ge
Kom-bebyggelsebefintligskyddsrum ifrågan produktion tas upp.nyaavom

statliga ochvad gällerskillnaddet tillhärvidmittén konstaterar motatt som
fåområdetlagstiftningensvårt med stödfastigheterkommunala är att av

byggandeförupplåta sina fastigheterfredfastighetsägare ienskilda att av
välja orim-tvingaskankommitténmedför enligtskyddsrum. Detta att man

civilförsvarslagen in-ikommitténdärför enligtbörlösningar. Detligt dyra
fastighetsägareframgår enskilddet klartvilkabestämmelser,föras att enav

skyddsrumsproduktionför ävenupplåta sina fastigheterskyldigskall attvara
oskäligt.fred, det intei ärom

föri ersättningssystemetnågon förändringföreslår inteKommittén
skyddsrumsproduktionen.

slutsatsVår

skydds-uppfattning ihanågon anledning förfinns inteDet att annanenoss
vad befolk-år fast ochlagtunderstatsmakternarumsfrågan vadän senare

har anfört.ningsskyddskommittén
vårt lagför-huvudsak in iifinnsföreslår de reglerdärförVi tasatt nusom

i be-och förändringarde nyheterendastdet följandebehandlar islag. Vi
föreslår.vistämmelserna som

bortskyddsrumsortBegreppet tas

hår-skyddsrumsproduktionentillmed hänsyntidigare bör,Som nämnts att
för civil-betydande risker finnsområdensådana därbördare motstyras mer

bör det i lagenställetbort. Iskyddsrumsortsbegreppet tasbefolkningen, tas
områden ivilkainomskall bestämmakommunenin bestämmelser attom

Dettaskyddadeochskyddsrumskall finnasdet utrymmen.kommunen som
skall liggadessa beslutgrund förlänsstyrelsen. Tillsamråd medibör ske

Viskyddsprinciperna.deochmål- riskanalyserna attde och ansernyanya
enighetfrågan. Om inteiskalllänsstyrelsen överensochkommunen vara

föreslår regelViregeringen.frågan hänskjutas tillnås, attkan bör omen
in i lagen.detta förs

beslutarKommunen

skyddsrumbeslutahittills skall kommunengälltmed vad attI likhet omsom
i denskall byggasSkyddsrummenskyddsplanen.med ledningbyggs om-av

övrigatillgängliga medel ochtillmed hänsynskedet kanfattning om-som
omständigheter villpå sådana övriga nämnaexempelständigheter. Som

skyddsrummetangelägenhetenobjekt ellertillgången på lämpliga attav
till.kommer
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Skyddsrumsregister lagregleras

1979:90För närvarande finns i skyddsrumsförordningen regler skyldig-om
het för kommunen föra register skyddsrummen. Eftersom kom-överatt en

måste föreslårskyldigheter i lagform nyssnämnda regelattmuns anges
förs in i lagen i stället.

Besked till plan- och bygglagenanpassasm. m.

På gäller för närvarande skall de har för avsikt vidtasätt attsamma somsom
byggnadsåtgärder kräver bygglov anmäla detta till kommunen. Kom-som

såskall lämna besked skyddsrum skall byggas och, fallet,ärmunen om om
också frågahur det skall I hur länge beskedet skall gälla före-stort vara. om
slår anpassad denförändring, till plan- och bygglagenären som nya
1987:10. två årVi beskedet bör gälla i eller, bygglov eller till-attanser om
stånd enligt 34 §8 kap. plan- och bygglagen meddelats, under tidsamma som

tillståndetbygglovet fåreller gäller. Kommunen dock för närvarandesom
ändra beskedet den gjort medgerhar anmälan det. En regel vadom som om

vårtvi anfört tagits in i lagförslag.harnu
§För i 33 civilförsvarslagen 1960:711närvarande bygglov inteattanges

får meddelas inte besked skyddsrum föreligger. föreslår ocksåVi här,om om
för bättre skyddsrumsbyggandet till plan- och bygglagen, detatt attanpassa

tillståndet §nämnda enligt 34 bygglagen får8 kap. plan- och inte lämnas
förrän besked skyddsrum har lämnats. Givetvis integäller detta kom-om om

frånbeviljat undantag anmälningsskyldigheten.munen.
Vi föreslår ytterligare förändring frågai skyddsrumsbesked. Enligten om

plan- inteoch bygglagen krävs bygglov för eller landstinget för vissastaten
byggnadsâtgärder, bl. ändringar byggnader berör konstruktionena. av som

de bärande delarna eller påverkar byggnadernas planlös-avsevärtav som
ning. sådanaI fall kan det i hög grad värde för kommunen ändåattvara av
få reda på på någotdetta och kunna diskussion skyddsrumsätt ta enupp om
med företrädare föreslårför eller landstinget. Vi därför ochstaten att staten
landstinget skall, i de fall då skyldighet söka bygglov inte finns,även att an-

byggnadsåtgärderdessa till kommunen.mäla

för skyddsrum befintliga byggnader vidgasAnsvaret i

fråga skyddsrum befintliga byggnaderI i bör kommunenom m. m. som nu
huvudansvarig. Befolkningsskyddskommittén har tagitsagtsvara som nyss

frågan och föreslagit ändring i civilförsvarslagen. vårEnligt meningupp en
kommitténs förslag i princip onödigt. Redan i gällandeär lagstiftning finns

tålaskyldighet för fastighetsägaren intrång i byggnaden för skydds-att etten
68 § civilförsvarslagen.rumsbyggande föreslårVi emellertid i avsnitt 4.13

förfogande denna bestämmelse bort. I stället bör expropriations-att tasom
lagen tillämplig. Vi dock bör längre och i lagenatt ett stegvara anser man

in skyldighet för nyttjanderättshavareneller i stället för kom-ägarenta atten
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beslutasskyddsrumsbyggnadsåtgärderna. Detta bör länssty-vidta avmunen
Fastighetsägaren skall givetvissärskilda skäl.det finnsoch endastrelsen om

åtgärderna.förersättningha full statenav

vilar fastighetsägarenskyddsrummet påSkyltning av

byggnad inrymmerföreslår till denförutSom vi ägaren ettattsagt som
skyddsrummetvisaskyltningskyldigskyddsrum skall att vargenomvara

för civilförsvarkänneteckendet internationellafinns. Bl. bör som om-a.
internationella kännetecken1953:771 skydd för vissai lagennämns an-om

tillhandahållas räddnings-Lämpliga skyltar bör kunnavändas. statensav
verk.

Ökat skyddsrummetunderhållavårda ochattansvar

myndigheteller denmöjlighet för regeringennärvarande finnsFör somen
vårdas ochskyddsrum skallförordnabestämmerregeringen attatt un-om

skallfinns inte längredär skyddsrummetderhållas att ortentrots vara
på så skyldighe-ändrasdenna regel bör sättViskyddsrumsort. attattanser

detalltid skall gälla,underhålla skyddsrummenvårda och oavsettten att om
gälla andra skyl-området böreller inte. Detsammafinnas skyddsrum iskall

exempelvis den skyldighetförknippade med skyddsrummet,digheter ärsom
föreslagit.finns,skyddsrummetskyltning visaatt som nyssvargenom

fåfinns, kunna be-särskilda skälvår mening,bör enligtLänsstyrelsen om
skyddsrum och skyldig-skallskyddsrum inte längresluta attettatt varaom

skydds-avföraExempelvis bör kommunenupphöra.kring detta kanheterna
register.sinarummet ur

skyddsrumSärskilda

Även situationertäcka allakanföreslagna skyddsrumssystemetdet synasom
då behövatillfällen kankan det finnasskyddsrum,för produktion manav

kan nämligenskyddsrumsproduktionen. Detförfrångå huvudprinciperna
svårlösa brist-där möjlighetenbyggnadsprojektframkomma attett stort en

kringpå byggnationernaexempel dettaEtt ärsituation kan tilltas vara.
byggprojektKlaraterminalen. dettaIcentralstation, den k.Stockholms s.

på i dessasvår skyddsrumsplatserbristutmärkt tillfälle lösafanns attett en
intenuvarande bestämmelserCivilförsvarslagensStockholm.delar gavav

dåvarande Civilförsvars-träffadeI ställetför den bästa lösningen.utrymme
byggherrarna byggaavtal medregeringsbeslut,efter vissastyrelsen, attett

reglerades i avtalet.ersättningenskyddsrum därett
dåockså lagregleras. Vi har valtvår meningsådan möjlighet bör enligtEn

denregeringen elleri lagenpå så regellösa detta sätt attatt tasatt omen
föreskrifter el-får meddelaregeringen bestämmer närmaremyndighet som

utrustning.utformning ochskyddsrummensfall beslutai särskildaler om
något tillräddningsverk eller i falldelegera detta tillRegeringen bör statens

från defalletdå det särskildaMyndigheten kan i göralänsstyrelsen. avsteg
utformning. Iför skyddsrummens ersätt-gällergenerella bestämmelser som
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ningsreglerna också in bestämmelsetas möjlighet bestämmaatten som ger
högre ersättning normaltän ersättningen skulle bli oskäligt låg.om annars
På detta kan lösa sådanasätt fall tidigare.nämnts Ersättningen börman som
i sådana fall betalas i den takt arbetena fortskrider.ut som

Grundskydden lagregleras inte vårt förslagi

Vad befolkningsskyddskommittén anfört grundskydden har i principom
inget erinra Däremot förslagenatt inte sådanamot. det finnsanser attvara
tillräckligt underlag för eventuell lagstiftning frågan.i Efter det remissin-att

sig befolkningsskyddskommitténsstanserna överyttrat betänkande bör ex-
empelvis räddningsverket få i uppdrag studeranärmare och lämna förslagatt
i frågan.

Register skyddadeöver utrymmen

I övrigt har bestämmelserna skyddade förts till detta kapitelutrymmenom
med i endast redaktionella omformuleringar.stort sett En nyhet föreslår vi
dock. Vi kommunen bör föra registeratt de byggnaderöver där skyd-anser
dade har planlagts och förberetts.utrymmen

4.8 Särskilda skyldigheter för och andraägare innehavare
egendomav m.m.

Vårt förslag i sammanfattning

I åttondelagens kapitel samlas vissa bestämmelser skyldigheterom
för ochägare andra innehavare egendom, vadutöver följerav som av
bestämmelserna verkskydd, skyddsrum och skyddadeom utrymmen.

De gällande bestämmelserna dessa skyldigheter har förtsnu om
från civilförsvarslagen,över efter från författningstekniskaöversynen

och språkliga utgångspunkter.
Nuvarande bestämmelser möjlighet låta ellerägare nyttjareattom

byggnad eller anläggning anordna ledningscentralav elleren annan
skyddad uppehållsplats för civilförsvarsorganisationen bortfal-annan

ler.

4.8.1 Varning, åtgärdermörkläggning och andra

I 57 § första astycket c civilförsvarslagen finns bestämmelser skyldig-om-
het för ägare anläggningar eller byggnaderav att

vidta erforderliga anordningar för alarmering dem vistas i ellerav- som
vid anläggningen eller byggnaden,
vidta erforderliga anordningar för mörkläggning anläggningen el-- av
ler byggnaden,
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byggnaden ellermaskeringföråtgärdervidtatåla ellerfalli vissa av-
anläggningen.

åtgärdervidtaskyldighetbestämmelser attfinnscivilförsvarslagen§I 58 om
verk-fientligskadatsbostadsbyggnaderordningiställa genomför somatt

samhet.
andravidtaskyldighetbestämmelser attfinnscivilförsvarslagen§61I om

ikapitelitidigarevadegendom sagtsbeträffande än sammaåtgärder som
civilför-ändamåltillgodoseoundgänglig föråtgärden är att somlagen, om

skall klarasvarsorganisationen av.
alarmeringåtgärder förvidtaskyldigheternanuvarandede attVi attanser

språkliga änd-vissaefterlagentill denbör förasmörkläggning överoch nya
bytassammanhangdetta ut motalarmering ibör var-Bl.ringar. termena.

tålaskyldighet utrust-uttrycklig attattskrivas indetbörning. Dessutom en
andra anlägg-ellerbyggnaderpåinstallerasbefolkningenvarningförning av

ningar.
militär-denbl.bakgrundkan detmörkläggninggäller motdet a.När av

förknip-kansvårigheterpraktiskaoch deutvecklingentekniska varasom
ifrågasättasåtgärder,sådanagenomförandeeffektivt ommedpade ett av

framtiden.ibetydelseväsentlignågonhaskyddsmetod kommerdenna att
bör be-funnitöverbefälhavarensamråd med attemellertid efter manVi har

mörkläggning. Däremotgenomföramöjlighetenlagtekniskahålla attden
särskilda be-någrainskrivasbehöverlageni dendetinte att nyaanser
bostadsbygg-skadadeordningställa iellermaskeringstämmelser attomom

framtideniåtgärdbyggnadermaskering ärbedömernader. Vi somatt enav
för-utanföraktualiseraskommersällan,mycketfall atteller iknappast, vart

tordebyggnaderskadadeiordningställandegällerdetNärsvarsmakten. av
och högstaunder skärptsådana åtgärderförsaknasmånga fallidet resurser

beredskap.
länsstyrelsenförmöjligheten attnuvarandetill denmotsvarighetEn

åt-varjetåla eller vidtaegendomvissinnehavaren attellerålägga ägaren av
civilförsvarsorgani-ändamåltillgodoseföroundgängliggärd är att somsom

bara läns-Intelagen.till dendock förasbör överklaraskallsationen nyaav
Demöjlighet.få dennafortsättningenibörockså kommunenstyrelsen utan

mycketåtgärder ärgällafråga skallikan kommaålägganden avsomsom
Skyldighetenräddningstjänsten.befolkningsskyddet ochförbetydelsestor

tillmedförenad rättdag,iliksombestämmelse bör,denna enenligt vara
tillkommabörringa. Rätteninteskador ärkostnader ellerersättning för som

ochkanvissa fallIegendomen.innehavare ensåväl varägare avannansom
börpå ersättning prövasAnspråkersättning.berättigade tilldessa varaav

förfogandelagen.föreskrivs idet sätt som
civilförsvarsmyn-förbestämmelser rättfinns§ civilförsvarslagen65I om

för olikaanläggningarandraochbyggnaderbesiktaeller kommundighet att
till denförasbör överbestämmelserDessaparagrafen.iändamål som anges

eller kom-länsstyrelsenlåtaskyldighetformuleras attochlagen som ennya
ändamål harföranläggningbyggnad ellerbesikta sam-somannanenmunen

försvar.civiltlagendentillämpningenmedband omnyaav
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4.8.2 skyldigheter för nyttjanderättshavare ll.m.

ha enligt denDe skyldigheter viss egendom kommerägaren attsom av en
den innehar egendomen med fri förfogande-lagen bör gällaävennya som

fideikommissrätt någon jämförlig En motsvarande be-ellerrätt, rätt.annan
§finns dag i 67 civilförsvarslagen.stämmelse i

§ bostadsrättshavaresI 64 civilförsvarslagen finns bestämmelser skyl-om
åtgärdergrund skalldighet betala kostnader uppkommeratt somsom av

fråga bostadsrättsförening.vidtas i byggnad Bestäm-ägsom som av enen
någon ändring i sak.melsen bör föras till den lagenöver utannya

§ finns bestämmelser nyttjanderättshavaresI 63 civilförsvarslagen om
åtgärderskyldighet fall bidra till betalningen kostnader föri vissaatt av som

måstetill byggnad eller anläggning vidta. Skyldigheten gäl-ägaren en annan
två år återstår då åtgär-under förutsättning minst nyttjanderättenler att av

ståden fullbordats och det uppenbart oskäligt skall för helaär ägarenattatt
fortsättningsvis. Emellertid börkostnaden. skyldighet bör gällaDenna även
skyldigheten inträda före-det ytterligare förutsättning för skallattsom en

åtgärden vidtas då nyttjanderätts-skrivas inte kände till skulleägaren attatt
fårdessa fall redanavtalet träffades eller kunde I ägarensägassenast upp.

för kostnaden utkrävaha haft möjlighet kompensera sigatt attgenomanses
högre från nyttjanderättshavaren.ersättning

4.8.3 Användningsförbud för vissa lokaler m. m.

fårEnligt 39 § tredje civilförsvarslagen länsstyrelsen förordna detstycket att
förbudunder högsta civilförsvarsberedskap skall gälla användamot att sam-

skyddsrum för demlingslokal eller barnstuga, det inte finns kanom som
såvälbör det införas förkomma vistas i lokalen. I den-nya lagen rättatt en

länsstyrelsen meddela förbud användningkommunen att mot av sam-som
för motsvarande ändamållingslokal, skola, förskola eller lokal underannan

finns skyddsrum för deskärpt och högsta beredskap, det inteom personer
ikan komma vistas lokalen.attsom

4.8.4 Skyldighet lämna upplysningaratt m.m.

§Bestämmelserna 52 civilförsvarslagen skyldighet för och inne-i ägareom
havare byggnader och andra anläggningar deras företrädare, liksomsamtav

för civilförsvarsmyndigheterna upplysningar ocharbetsgivare,även att attge
förmedla ålägganden bör överföras i sak oförändradeupplysningar och till

förhål-den bör emellertid skyldigheten skall gälla ilagen. Det attnya anges
lande till statliga och kommunala myndigheter.

§Liksom enligt nuvarande 66 första stycket civilförsvarslagen bör ochvar
på förfrågan huruvida ochskyldig upplysa i vilken mängd hanatten vara om

anspråk förhar egendom kan behöva i den verksamhet lagentassom som
förhållandereglerar. Skyldigheten bör gälla i till statliga och kommunala

myndigheter.
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4.8.5 Bestämmelse borttassom

någonfår länsstyrelsen medge§ civilförsvarslagenförsta stycketEnligt 54 att
skyddadelleranordnar ledningsplatskommunenän annan uppe-enannan

Såvitt kunnatverkskyddet.hållsplats civilförsvarsorganisationenför utom
det i fortsätt-aldrig utnyttjats. Videnna möjlighetkonstatera har attanser

sådan bestämmelse,mindre behovfinnasningen kommer ännuatt var-av en
den lagen.inte bör med inågon motsvarighet till denför tas nya

inflyttningsförbudochUtrymning4.9 ut-samt

Vårt förslag i sammanfattning

förvissa bemyndigandenkapitel har vi placeratniondeI lagens rege-
underregeringen bestämmermyndighetringen eller den attsom

beredskap beslutaskärpt och högsta
uppehållsplats för dem omfattasutrymning och ut-som avom-

rymningen,
inflyttningsförbud.utflyttnings- ochom-

samrådfår med länsstyrel-föreslås ikommunernaVidare rätt attatt
och i detkommunenutrymning inom denbesluta attegnaomsen

uppehållsplat-för vistelsenmeddela bestämmelsersammanhanget

sen.
används ochföreslår också omflyttning inte längreVi attatt termen

utflyttningsförbud. Dessutombortflyttningsförbud ersättstermen av
områdeinflyttning tillkvarstår förbudbestämmelserna ettmotom

förhållanden.under vissa

Ändrade för utrymningförutsättningar4.9.1

början 1940-taletlagstiftningen iinfördes iBestämmelser utrymningom
vårti landcivilbefolkningen. Vi hardel skyddet förviktig numerasom en av

skyddaförnågot utrymning instrumentfått annorlunda attsomsynen
världskrigets anda.andratillkom ibefolkningen. Utrymningsinstrumentet

utrymningar. Till-också omfattandebehovetKärnvapenhotet förstärkte av
ansågs alterna-utrymninggången på begränsad ochskyddsrum ettvaravar

ansågsi skalaockså sådan utrymningartiv. Samhällsstrukturen storattvar
vårapå militära hot, specielltgenomföra. Synen största stä-möjliga motatt

dockMycket har häntomfattande utrymningar.behovetder, förstärkte av
företa utrymningar.möjligheternainverkar attsom

för-hotet. Kortakriget detdet konventionella störstadag bedömsI som
uppmarschvägar blockerasrisken försnabba stridsförlopp,varningstider, att

möj-uppstår faktorer begränsaroredaförvirring och ärallmänoch att som
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ligheten genomföra utrymning. Landsbygdensatt avfolkning och därmeden
bristande förmåga klara inkvarteringen, socialtjänstenatt och livsmedelsför-
sörjningen för den utrymda befolkningen ändrar också i hög grad förutsätt-
ningarna för använda utrymning längre avståndatt över enligt tidigare inten-
tioner. Med den koncentration befolkning till finnstätorter i dag kla-av som

inte heller omfattande utrymningartransportsystemen kort tid.rar
På grund den komplexa infrastrukturen i samhället ställs det heltav nu

andra krav tidigare påän de viktigaste samhällsfunktionerna kan hållasatt i
gång. Härtill kommer de ökade kraven det civila försvaret skall under-att
stödja försvarsmakten det gäller sjukvård,när sambandtransporter,ex.
och försörjning. Med detta följer också önskemålet så delatt storen som
möjligt befolkningen påkvar hemorten så totalförsvarsfunk-stannarav att
tionerna kan upprätthållas.

De försvarsbesluten har inneburit befolkningensenaste förstai handatt
skall bra skydd där den bor och arbetar och behovetett utrymningges att av
minskar och bör komplement till skyddsrummen.ettmer ses som

Bristen på tillräckliga medel för bygga skyddsrum i förening medatt
svängningar i skyddsfilosofin har emellertid medfört det fortfarande finnsatt

brister vad gäller tillgången på skyddsrum.stora Det kommer mycketatt ta
lång tid innan det finns tillräckligt många skyddsrum och skyddade utrym-
men.

Med hänsyn till riskerna för med kort militäratt förvarning ochangrepp
markstrider områdenöver i dagstora större förr, försvårasänanses vara
möjligheterna täcka dessa brister. Därför bör möjlighetenatt att utrymma
befolkningen finnas kvar.

Kommunerna planlägger vidare omflyttning slags utrymning inomettsom
kommunen, fråndvs. områden med brist på skyddsrum områdentill med

påöverskott skyddsrumsplatser. Avsikten deär enligt planlägg-att som
ningen inte kan omflyttas skall till säkrare områdenutrymmas utanför kom-
munen.

Även den kommunala beredskapen har idag helt styrka denänen annan
tidigare haft. Tidigare fanns mångadet små kommuner med mycket begrän-
sade Nu kommunernaär och har bättrestörreresurser. att utrymmaresurser
och inkvartera befolkning inom den kommunen jämfört med tidigare.egna

4.9.2 Hur bestämmelserna utrymning utformasom

Vi bedömer det fortfarande behövs lagregleradeatt möjligheter beslutaatt
utrymning och andra åtgärder i anslutning till utrymning.om en

Med anpassning till vårt förslag lag beredskapshöjningar fö-om en ny om
reslår regeringen deneller statliga myndighetatt regeringen bestäm-som

får besluta utrymning under skärpt och högsta beredskap. Medmer om ut-
rymning invånare inom område skall lämna områdetatt och underettmenas
bestämd tid uppehålla sig utanför detta. Beslut fårutrymning fattasom om
området blivit eller kan bli för stridshandlingar åtgärdenochantas utsatt är
nödvändig för skydda befolkningen eller det i områdetatt behöver vidtasom
militära åtgärder synnerlig betydelse för landets försvar.av
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länsstyrelsenellercivilbefälhavarenvår meningenligt sombörDet vara
kommu-emellertid ävenVitill sig. attdelegeradbeslutanderättenfår anser

skallberedskapoch högstaskärptunderlänsstyrelsen,samråd medinerna,
sådant beslutområde. Ettsittutrymning inombeslut egetfå fattakunna om

kommunstyrelsen.fattasbör av
befolkningsskydds-omflyttning föranvändscivilförsvarslagenI termen en

Dåmeddelats.utrymning harbeslutförhållanden näråtgärd omavsersom
utrymningsområdedelvissinombosatt ettdenbeslutas ärkan avatt ensom

utnyttjasmöjlighet kanområdet. Dennadeltillomflyttaskall avannanen
skyddsrumsplatsersaknasområde detdärfrånbefolkningflyttaför ettatt

skyddsrumsplatser.påöverskottfinnsområde där dettill ett
räddningsledarensbestämmelseinnehållerRäddningstjänstlagen omen

medsambandåtgärder inödvändigaandravidtaochbl.rätt utrymmaatt a.
räddningsinsatser.

befolkningsom-förolikaanvändaonödigt termerdetVi är attattanser
kom-eller överkommuninomskall skepå deberoendeflyttningar enom

mungränserna.
och icivilförsvarslagenbåde iutrymningsåledesanvändsdagI termen

omflyttning utmönstras.föreslår därförVi termenräddningstjänstlagen. att

inflyttningutflyttning ochOm4.9.3

Enligtinflyttning.tillutflyttning termenanvänds motsatsI dag termen som
bortflytt-nuvarandedenanledningen termendenbör främstvår mening av

utflyttningsförbud.medutgå ochningsförbud ersättas termen
ellerregeringenvårt förslagfår enligtberedskaphögstaskärpt ellerUnder

utflyttningsförbud.beslutabestämmerregeringenmyndighetden omsom
för-skulleväsentligtutflyttningendastmeddelasfårbeslutsådantEtt enom
medförenadutflyttningen ärellertotalförsvarsåtgärdersvåra viktiga om

under vissafinnasmöjlighetbör attmotsvarandePå sättlivsfara.uppenbar
bestäm-inflyttningsförbud. Dessabeslutmeddelaförhållanden kunna om

påskadorundvikabehovet storatill bl.hänsyn attmedbehövsmelser ava.
förbandsrörelser,ochmed militärasamband transportercivilbefolkningen i

undvikaockså förbehövsDe attsnabba förlopp.medmarkstridervidex.
markstridsom-blivandetillflyttarochbefolkningen spontant utrymmeratt

råden.
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4.10 Skyldigheter för kommuner, landsting och kyrkliga
kommuner i samband med utrymning och
flyktingmottagning m. m.

Vårt förslag i sammanfattning

I lagens tionde kapitel behandlas kommunernas, landstingens och de
kyrkliga kommunernas skyldighet under skärpt och högsta bered-att
skap hand utrymmande flyktingaroch liksom ocksåta skyldighe-om

för kommunerna och landstingen hjälpater varandra.att
Kommunerna, landstingen och de kyrkliga kommunerna skall vara

skyldiga hand dem kommer till kommunen påatt ta grundom som av
beslut utrymning eller till följd andra mycket allvarliga förhål-om av
landen. Förslaget har till bestämmelserna i socialtjänstlagenanpassats
1980:620. Detta innebär bl. kommunernas och landstingensatta

för den befolkning kommer till respektive kommunansvar som ut-
ökas i förhållande till vad gäller och det inte längre finnsattsom nu
behov de bestämmelser biståndsärskilt finns §i 2 lagenav om som nu

kommunal beredskap.om
De nuvarande bestämmelserna i lagen kommunal beredskapom

reglerar inte kommunernas skyldighet frågai flyktingar kom-om som
till kommunen. Vi föreslår bestämmelser införs kom-attmer nya om

för ankommande flyktingar. Detta gäller ocksåmunernas ansvar
landstingen deoch kyrkliga kommunerna.

Bestämmelserna i lagen kommunal beredskap möjlighet förom om
kommun eller landsting få hjälp andra kommuner ellerett atten av

landsting vid flyktingströmmarstörre och andra exceptionella förhål-
landen bör i sak finnas kvar. föreslårVi dock biståndsskyldighetenatt
vidgas något.

föreslårVi vidare de bestämmelser skyldighet för kom-att om en
fullgöra uppgifter för folkförsörjningen i bl.att krig och krigs-mun a

fara finns i lagen lokal kristidsförvaltning förssom nu om samman
med bestämmelserna för kommunens medverkan i totalförsvaret i
övrigt.

4.l0.l Utökad skyldighet handatt ta utrymmande och flyktingar.om

tiderI krig, krigsfara eller andra mycket allvarliga förhållanden kommerav
befolkningsrörelserna öka. Förflyttningarna kan bero myndigheternasatt
beslut utrymning eller på invånarna själva beslutar flytta frånattom att ett
område. Verkningarna flyttningarna såvälför utrymnings- inkvarte-av som
ringskommunerna mångablir i fall desamma utrymningen skeroavsett om
efter myndighetsbeslut påeller enskilt initiativ.

Enligt §1 lagen kommunal beredskap kommunen ochär landstingetom



1989:42SOUförsvarcivilttill lagförslag114 Vårt omny

landsting tillochfrån andra kommunerbefolkninghandskyldiga taatt om
krigsfarakrig ellerandra medutrymning ellerkrigsskada,följd samman-av

harlandstingetochförhållanden. Kommunenutomordentligahängande
för degällerbefolkning sätthand dennaskyldighet ta somatt sammaom

medlemmarna.egna
vårberedskapstillstånd. EnligtundergällerbestämmelsennuvarandeDen

förlandstingensochkommunernas attnödvändigtmening detär att ansvar
omfattatill ävenutsträcksditkommerbefolkningen atthandta somom

krigsfarakrig ellerorsakadeförhållanden utom-allvarliga ärmycket avsom
under skärptskeutrymningarkan ävenvåra i 9 kap.förslagEnligtlands.

beredskapstillstån-nuvarandedetligga förekantidpunktberedskap, somen
före-den lagenövrigt ibestämmelserna itillfå anpassningdet. För nyaatt en

kyrkliga kommunernasdelandstingens ochslår därför kommunernas,vi att
beredskap.och högstaunder skärptskall gällaansvar

flyktingaromfattaskallbestämmelsernaföreslår också deVi somatt nya
krigshändelsergrundlandstinget utom-ellertill kommunenkommer av

ifrån flyktingarutgåmåsteomvärldvåri atttider näralands. I manoroav
lands-vårt land. Kommunerna,tillkommeromfattning änstörre annars
dem.handdå naturligtvismåstekyrkliga kommunerna taoch detingen om

ochbefolkningeninhemskadengäller fördetsammabörAnsvaret somvara
in i lagtexten.flykting försordetfast i lagenbör läggas attgenom

arbetsmarknads-tilllämnatsutredninghar iinvandrarverkStatens somen
omhändertagandemottagande ochmaj 1987den 27departementet avom

i lagenändringartill bl.förslagkrig lämnatochunder kriserflyktingar oma.
inkvarteringsbostadupplåtaskyldighetberedskap, lagenkommunal attom

iändringförslagettillgodosetthar ut-Regeringenutlänningslagen.och om
utlänningslag1988/89:86propositionsinlänningslagen om en nygenom

Övriga vårt lagförslag.in itagitinvandrarverket harlagförslag avm. m.
utlänningsla-ivadvårt lagförslag, utöveriMed flykting angessomavser

beredskaphögstaochunder skärptlandimedborgarevarje annat somgen,
säkerhet.personligaöka sinförtill Sverigekommer att

landstingensochkommunernasberedskapkommunal ärI lagen an-om
ellerutrymningkrigsskada,följdtillgälla demtillbegränsat att avsomsvar

förhållan-utomordentligasammanhängandekrigsfaramed krig ellerandra
uppehåll i kommunen.tagitden

tämligeneftersom detbort ärskallbegränsningdennaVi tasattanser
kommunsig tilloch sökerhemortsinde lämnarsjälvklart annanenatt som
flertalettorde gällasakförhållanden. Sammasådanapå grunddet justgör av

beredskap.högstaochlandet under skärpttillkommerde flyktingar somav
ieller krigallvarlig krisråderdetläge därsvårt idetDessutom är att ett en

utredningar.omfattandegenomföravår omvärldnära mera
be-beredskapkommunallagenmeningen§ andraförsta stycketI 1 om

sätt.skyldigheterlandstingensoch annatockså ettkommunensgränsas
be-gäller debefolkningenhandskyldighetendet förDär att taatt omanges

utomordent-defortsättaskall närvistelsen inteföljergränsningar attsom av
deunderkan gällaföreskrifterandraupphört ellerförhållandenaliga attav
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förhållanden i paragrafen. Vi föreslår denna bestämmelse försattsom anges
från nuvarande lagstiftning.över Bestämmelsen har tagits in i 10 §kap. 1

andra stycket.

4.l0.2 Kommunernas bör till vad gäller enligtansvar anpassas som
socialtjänstlagen

De riktlinjer för socialtjänsten finns ocksåi fred gäller i princip i krigsom
och förhållanden.under andra mycket allvarliga Regeringen kan dock med
stöd §78 socialtjänstlagen meddela särskilda föreskrifter för socialtjäns-av

landet råderkommer i krig eller krigsfara eller det mycket allvar-ten om om
förhållandenliga hänger härmed, det blir nödvändigt försom samman om

kunna klara uppgifterna.att
Vi bestämmelsen kommunernas och landstingens förattanser om ansvar

befolkning utgå frånkommer dit bör det dessa har enligtsom ansvar som
socialtjänstlagen. Där finns bestämmelser bistånd för försörjning ochom
livsföring i sådant.övrigt till den behöversom

biståndI dag tillregleras dem behöver det grund "krigsskada,som av
utrymning eller andra med krig eller krigsfara sammanhängande utomor-
dentliga förhållanden §dels i §2 lagen kommunal beredskap, dels i 3om

1964:47lagen krigshjälp. Den sistnämnda bestämmelsen behandlarom
krigshjälp formi kontant bidrag eller naturahjälp demtill saknar till-av som
gängliga medel sitttill livsuppehälle eller till nödvändig vård. I paragrafen

också kommunen inte skyldig ekonomisk hjälp enligtäratt att utgeanges
socialtjänstlagen till den saknar medel till följd krigsskada, utrym-som av
ning eller andra med förhållanden.krig eller krigsfara sammanhängande

Enligt vad erfarit har socialstyrelsen i skrivelse den 30 oktober 1984en
till Socialdepartementet föreslagit lagen krigshjälp upphävs ochatt attom

Översocialtjänstlagens biståndregler ekonomiskt därefter.om anpassas so-
cialstyrelsens skrivelse yttrandenhar Överbefälhavaren, Civilför-avgetts av
svarsstyrelsen, riksnämnden för kommunal beredskap, riksförsäkringsver-
ket och Svenska kommunförbundet. Remissinstansema har tillstyrkt social-
styrelsens förslag under förutsättning ersättning för krigs-att staten utger
hjälp i fortsättningen. Det kan medel för krigshjälp anvisasäven nämnas att
varje år beredskapsbudgeten. budgetåretFör 1988/89 medel beräk-över är
nade till miljarder1,5 kronor.

Det nuvarande med frågorna biståndflera lagar reglerarsystemet som om
och hjälp till behövande komplicerat svårt Så långtoch tillämpa.är att som
det möjligt bör reglerna samlas i enda lag. vårär Det enligt meningären
naturligt socialtjänstlagens regler tillämpliga på de fallgöra äratt som nu
aktuella. Enligt vår dåmening finns inte längre behov särskilda bestäm-av
melser krigshjälp. Lagen krigshjälp bör därför kunna upphävas.om om
Några särskilda bestämmelser bistånd behövs inte heller i den lagenom nya

också någracivilt försvar. Vi regler statlig ersättning tillattom anser om
kommunerna för krigshjälp under skärpt och högsta beredskap för närva-
rande inte behövs.



SOU 1989:42civilt försvarförslag till lag116 Vårt ny om

hjälpa varandra iskyldighetlandstingens4.l0.3 Kommunernas och att
behållssamband med utrymning

får befolkningomfattningioch landstingKommuner större emotta somsom
har utrymningskommu-påfrestningar. Samtidigtkommer dit förutsätts stora

vadbåde och utrustningpersonal utövermånga i formi fall avresursernen
dåskall iUtrymningskommunenverksamheten.för denbehövs egnasom

fåttdet landstingden kommun ellermån lämna emottasomav egna resurser
personal ochi formomfattning, främstbefolkningen hjälp i skälig utrust-av

ning.
§ förstareglerad i 5finns i dagutrymningskommunerskyldighet förDenna
behållsföreslår bestämmelsenberedskap. Vikommunalstycket lagen attom

i det länlänsstyrelseni lagrum sägerliksom den bestämmelse attsomsamma
hjälpensbeslutaskall habelägen rättdär utrymningskommunen är att om

själva kan kommainte överens.storlek, kommunernaom

allvarligamycketkrigsskada eller andramed4.10.4. Hjälpen i samband
förhållanden vidgas

exceptionelltförockså andrakan utsättasoch landsting sättKommuner
allvarliga för-andra mycketkrigsskador ellerpåfrestningar följdtillstora av

verksamhetkankrig krigsfara. Dethållanden ellerorsakats vara enavsom
betungande för vissablir alltförolika anledningarinom totalförsvaret som av

kommunal be-§ stycket lagenEnligt 5 andralandsting.kommuner eller om
sådant fallidärför skyldigalandstingredskap ellerkommuner att ettär ge

så-Beslutlandstingen.ochdrabbade kommunernatillfällig hjälp till de om
det landstingkommun elleri det län där denlänsstyrelsendan hjälp fattas av

hjälpen ligger.som ger
framgårberedskapkommunali lagentillAv motivtexten lagrummet om

närbelägnamellanavsedd lämnashjälpden nämnda formen är attatt avnu
anledning be-vår mening intefinns enligtlandsting. Detkommuner och att

uthållighet ochnåpå Tvärtom kan störreskyldigheten det sättet.gränsa man
allagällerbiståndsskyldighetenbättre utnyttja gentemotomresurserna

hjälpenomfattningenbestämmaoch landsting. Rättenkommuner att avom
iregeringenmyndighetpå eller dendärför regeringenhar vi lagt utsersom

på länsstyrelse.stället för vissen

kristidsförvaltninglokal4.10.5 Bestämmelser om

beredskapsuppgift.kommunalviktigkristidsverksamhetenDen lokala är en
1973:861 kristidsförvalt-lokalnuvarande lageni denBestämmelserna om

Vide lagarpå knytning till över.flera punkterning har nära settsomen
bestämmelser förssakinnehållet dessa överföreslår i flertaletdärför att av

civilt försvar.till detta kapitel i lagen om
i krig.landet kommerkristidslagen skall tillämpasgällande närDen nu

omfattningi denfår förordna kommunerna,regeringenDessutom att som
befolkningens el-fyllauppgifter förskall fullgöraregeringen bestämmer, att

tillgodoseförförnödenheter ellerviktigaproduktionens behovler att an-av
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ändamål betydelse för folkförsörjningen 2 §, landet befinner signat av om
i krigsfara råderoch det sådana förhållanden §i 2 första stycket 2som avses
ransoneringslagen 1978:268. Ransoneringslagen såledeskan i till-sättas
lämpning det följdtill krig eller krigsfara vari riket har befunnit sigom av av
eller utomordentlig händelse föreligger knapphet eller betydandeav annan
fara för knapphet inom påriket förnödenheter vikt för totalförsvaret ellerav
folkförsörjningen.

På gäller för lagstiftningen i övrigtsätt bestämmel-attsamma som anser
för den lokala kristidsförvaltningen bör gälla under skärpt och högstaserna

beredskap. Dessutom bör den lokala kristidsförvaltningen kunna isättas
funktion i den omfattning regeringen bestämmer, ransoneringslagensom om
har i tillämpning.satts

Kommunens uppgifter frågai kristidsförvaltningen har i lagtextenom
endast i drag eftersom det inte nödvändigt i detaljangett ärstora att mera

de olika uppgifter kan bli aktuella för kommunen. föreslåsI sakange som
inga ändringar förhållandei till vad i §2 lagen lokal kris-som nu anges om
tidsförvaltning. Där kommunen i den omfattning regeringenattanges som
bestämmer skall fullgöra uppgifter för fylla befolkningens eller produk-att
tionens behov viktiga förnödenheter eller för tillgodose ändamålatt annatav

betydelse för folkförsörjningen. Kommunen skall också, enligt andraav
stycket i paragraf, medverka vid allmän prisreglering i den omfatt-samma
ning regeringen bestämmer.som

Lagen lokal kristidsförvaltning innehåller i övrigt bestämmelserom om
planläggning, tillsyn och hur beslut överklagas. Dessa bestämmelser behö-

inte föras eftersom de redanöver, täcks innehållet i andra kapitel iver av
den lagen.nya

4.11 Skyldighet för enskilda upplåtaatt
inkvarteringsbostad

Vårt förslag i sammanfattning

detI elfte kapitlet regleras skyldigheten för eller innehavareägare av
byggnad eller bostadslägenhet upplåta bostad och nödvändigatten

utrustning för den på grund utrymning, krigsskada ellersom av annan
därmed jämförlig händelse behöver inkvarteringsbostad.bostaden

Det kommunen beslutarär inkvarteringsbostad, och in-som om
kvarteringsvärden har till skälig ersättning kommunenrätt förav upp-
låtelsen. Om bostaden eller dess utrustning skadas i samband med in-
kvarteringen, betalar kommunen skälig ersättning.

I kapitlet finns också bestämmelser upplåta inkvarte-vägran attom
ringsbostad och upphävande beslut.om av
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fortfarandebehövsInkvarteringsbostäder4.1l.l

påske änkomma sättutrymning kan annatredan konstateratVi har attatt
inkvarteringsbostad i krigupplåtaskyldighet1964:64då lagen attom

då sig hartänkteutrymningsrörelserlångtgåendetillkom. De er-manm. m.
har mins-utrymningarbehovetinnebärtankegångar att avsatts somnyaav

beredasnämligenskallpå platserbefolkningenkat. Merparten utsattaav
denutrymmande inomdehand inkvarterasförstaskyddsrum. Iplats i egna

utrymningartorde störreöverför de tätorternaEndast störstakommunen.
med be-sambandOckså människordetillgripas.avstånd behöva utansom

krigsskadorgrundbostädersinalämnautrymning tvingasslut att avom
huvudetberedas takmåste kunna överföröverhängande faraeller angrepp

flyktingar.förhållande förgällerkommit. Sammadit depå den platsnya
utrymningbeslutpå grundfrån människorutgår deVi ettatt omavsom

beredaskunnabostäder kommersinalämnaandra skäl tvingas atteller attav
bostäderbyggnader ellerinnehavarnaellerbostad ägarnaatt avgenomen ny

förfo-något tillbostad ellerställerinkvarteringsvärdar frivilligt rumen
förekommadet kanockså medemellertid räkna attmåstegande. Man att

bak-deninkvarteringsvärdar. Motvill ställainte frivilligt upp sompersoner
möjlighetbestämmelservissaha kvarnödvändigtgrunden detär att gersom

då lagensvåra situationerbostad i defår disponeramänniskortill attatt ense
användas.avseddär att

innehavarenellerbestämmelse ägarenföreslår därförVi att enavomen
kommunenskyldig efter beslutbostadslägenhetbyggnad eller är att upp-av

där-ellerkrigskadautrymning,på grunddenlåta bostad för annanavsom
gällerbostad. Detta närhändelse behöverjämförlig extraordinärmed re-en

beredskap.eller högstaskärptgeringen beslutat om
matlagning,skötainkvarteringsbostad skall kunnafåttdeFör att som en

utnyttja sådan nödvän-också möjlighetberedasdeoch dylikt börhygien att
skyldighetindärför tagitsharbostaden. I lagenutrustning finns idig ensom

sådan utrustning.inkvarterade användalåta deinkvarteringsvärdenför att
med reglerna iväsentligti allt överensbestämmelserna stämmerDe nya

från 1964.nämndaden lagennyss

ändringarinkvarteringsbeslut ochförförutsättningar4.11.2 Oförändrade
i det

bo-behovetinkvarteringsbostad endastfår beslutaKommunen av enomom
hotell,utnyttjandetillgodoses sätt,stad inte kan annat avgenomex.
för in-nödvändigafår inte ärkursgårdar Beslutet utrymmenetc. somavse

får hellerInkvarteringsvärden intenärstående.kvarteringsvärden och hans
bestämmel-nödvändigt. Dettavad ärolägenhet ärför änstörreutsättas som

någon ändring ilagenfört in i dengäller i dag och utannyasomser som
sak.

möjlighetlagligbör finnasfortsättningendet ividareVi ävenatt enanser
beredaelleri inkvarteringenförändringgenomföraså behövs, attatt, enom

vilja.inkvarteringsvärdenskvarinkvarterade borätt motatt
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Likaväl såkommunen kan besluta inkvarteringsbostad skall densom om
på tidigare också kunna upphäva beslut inkvarte-sätt ettsamma som om
ringsbostad, beslutet inte längre behövs det medför särskildeller olä-om om
genhet för inkvarteringsvärden.

4.ll.3 Ersättning till inkvarteringsvärden bör betalas kommunenav

Enligt nuvarande bestämmelser skall den inkvarterade betala ersättning för
bostaden till inkvarteringsvärden.

Vi föreslår byråkratinförenklat för minska under de redanett attsystem
så besvärliga förhållanden råder då inkvarteringsbestämmelserna ak-ärsom
tuella.

vårtEnligt förslag skall inkvarteringsvärden, tidigare, ha till skä-rättsom
lig ersättning enligt de föreslårgrunder i förfogandelagen. Visom anges
emellertid kommunen i fortsättningen skall för inkvarteringsersätt-att svara
ningen. Om inkvarteringsersättning fastställasskall enligt bestämstaxa er-
sättningen kommunen, i fall den lokala värderingsnämnden. Omannatav av
bostaden eller dess utrustning skadas i samband med inkvarteringen, in-är
kvarteringsvärden berättigad till skälig ersättning enligt de grunder som an-

i förfogandelagen. Om skadan ringa betalas ingen ersättning.ärges

4.12 Säkerhetsskyddet i kommuner och landsting

Vårt förslag i sammanfattning

I lagens tolfte kapitel finns helt bestämmelser säkerhetsskyddnya om
i kommuner och landsting. Bestämmelserna har i följande inne-stort
håll.

I kommuner och landsting skall det finnas tillfredsställandeett-
frågorsäkerhetsskydd i betydelse för totalförsvaret ellerav

Sveriges säkerhet i övrigt.
Tjänstemän och uppdragstagare i kommuner och landsting som-

inte fåri ringa omfattning del sekretessbelagda uppgifterav av
betydelse för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt skall

svenska medborgare.vara
Personalkontroll bör få företas frågai vissa befattningsha-om-

i kommuner och landsting på gäller försättvare samma som
statliga myndigheter.
Förtroendevalda i kommuner och landsting deltar i hand-som-
läggningen ärenden, i inte ringa omfattning innehållerav som
sekretessbelagda uppgifter betydelse för totalförsvaret ellerav
Sveriges säkerhet i övrigt, skall svenska medborgare.vara
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säkerhetsskydd4.l2.l Behovet av

kommu-motsvarighet i lagenhar ingeni den lagentolfte kapitletDet omnya
står iBestämmelsernacivilförsvarslagen. ärberedskap eller inal nya men

landstingochbetydelsefulla roll kommunermed denöverensstämmelse som
års försvarsbeslut.med 1982 och 1987fått i ochhar i totalförsvaret

fredstida planläggnings-årsskiftet 1984/85 detfrånKommunerna övertog
från januari 1987och den 1civilförsvarsverksamhetenför ansvaretansvaret

Allt fleroch i krig.på nivå under beredskap män-lokalför ledningen denav
bered-värdefulltförsvarsfrågorna. Detfått insyn i ärniskor har attstörreen

i kommuner ocharbetsuppgifternade löpandeintegreras iskapsuppgifterna
löpandei denpå god beredskap beaktassåPå kan kravenlandsting. sätt en

samhällsutvecklingen.
uppgifter ividgadereformen kommunernasgenomförandetInför omav

säkerhetsskyddsfrågorna den k. Probehandlades bl.totalförsvaret s.ava.
Civilförsvaret och Kommu-ProvplanläggningskommitténCK-kommittén -

led-och civilförsvaret10Ds 1983: Kommunernanerna betänkandet Föi -
borde klar-ansågnivå. Kommitténpå lokalplanläggningning och att man

kommu-förtroendevalda,kommunaltfrågan personalkontrolllägga avom
och Lands-kommunförbundetSvenskaföreträdare förtjänstemän,nala

också de problempåtaladessäkerhetsskyddssynpunktFråntingsförbundet.
riketstotalförsvaret ellerbetydelse för sä-uppstå uppgifterkan när avsom

människor vadkretstill änlämnas störrei övrigt kan kommakerhet utatt en
denaktualiseradesproblemvarit fallet. Dessa äventidigare av s.som

1984:3 beslutsordningDs Kommunalbetänkandet FöKBK-utredningen i
sådan för-endastbetänkandet föreslogsberedskap och i krig. Iunder att
handlägg-vidfår delta i ellermedborgare närvaratroendevald svenskärsom

säkerhet.betydelse för riketsärendeningen ärett som avav
påkraveventuellaklarläggavåra framhölls behovetdirektivI attav

frå-arbetar medtjänstemänkategoriermedborgarskap för vissasvenskt som
övrigt. Vi skulle vi-säkerhet ieller riketsför totalförsvaretbetydelsegor av

arbetsmarknadsdepartementetbedrivits inomdet arbetedare beakta som
1985:6Dsbetänkande Adiskrimineringsutredningensanledningmed av

ställning.Om utlänningars rättsliga
på dennågra exempelvåra villförslagbeskriver närmareInnan ge

fått frågorhar ikommunernaoch detökade insyn större engagemang som
grad motiverarvårt och i högför försvarkänsliga och viktigaär ensomsom

säkerhetsfrågorna.reglering av

försvarsfrågorökade insyn iKommunernas

genomförts i kommunerna.planläggningår omfattandeharUnder ensenare
mål- riskanalyser förele-ochregionalaplanläggningsarbetet harTill stöd för

mål- och riskanalysfrån övergripande över-utgår deni sin tur somgat, som
ÖCB harcivil beredskapÖverstyrelsen förbefälhavaren och gemensamt

mål- och riskanaly-dessagivetpå uppdrag. Detutarbetat regeringens är att
Även objekt flygfält,många viktigasekretessvärde.har högt somett omser
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hamnar, järnvägsknutpunkter, elproduktionsställen och teleanläggningar är
allmänt kända eller kan identifieras på har sammanställningsätt,annat en

dessa uppgifter underrättelsevärde.stortav
Varje kommun har och antagit skyddsplan,upprättat underlagen som ger

för beslut de skadeförebyggande åtgärder behövs för dem borom som som
eller vistas i kommunen. Skyddsplanen innehåller skyddsanalys,ex. en
skyddsrumsplan, förplaner byggnadstjänst föroch omflyttning, utrymning,
inkvartering och utlämning andningsskydd.av

Skyddsanalysen i skyddsplanen tillsammans med övriga riskanalyserger
underlag för åtgärderde bör vidtas från beredskapssynpunkt dels för attsom

befolkningen all möjlig lindring verkningarna krigshandlingarge av av ge-
bereda skydd, rädda nödlidande, ombesörja vårdatt samt trygganom en

livsnödvändig försörjning, dels för stödja försvarsmaktens krigsorganise-att
ring stridsförmåga.och

åtgärderDessa skall genomföras på sådant verksamheten,sättett att an-
passad till konsekvenserna krigshandlingar, kan bedrivas detutan attav upp-
står intressekonflikt mellan befolkningens behov verksamhet och för-en av
svarsmaktens planerade dispositioner inom kommunen.

Detta innebär bl. de befattningshavare i kommunenatta. som ansvarar
för beredskapsplaneringen behöver hantera uppgifter och handlingar med
högt sekretessvärde. Det kan gälla inriktningen den civila och denex. av
militära planläggningen området, sårbarheteni i tekniska och för-system
svarsmaktens planerade dispositioner i Den krigsplanläggningstort. som
försvarsmakten genomför har mycket högt sekretessvärde.ett

Med kommunernas i totalförsvaret måsteroll de också till attnya se en
samverkan kommer ståndtill med länsstyrelsen, försvarsmakten och övriga
berörda civila statliga och landstingskommunala myndigheter verkarsom
inom område.kommunens Detta nödvändigt för kunna uppnåär hel-att en
hetssyn i den kommunala beredskapen beredskapsplanerna revideras.när

Även det gäller delta inär totalförsvarsutbildning och ledningsöv-att
ningar har kommunernas ökat. Totalförsvarsutbildning kom-engagemang

bedrivas kontinuerligt. De lokala ledningsövningarnaatt ägermer vartrum
årfjärde och kommunens beredskapsdag återkommer år.i princip varje Ett

förtroendevaldaantal och tjänstemän i kommuner och fårlandstingstort en
grundläggande försvarsutbildning.

Nuvarande säkerhetsbestämmelser gäller helhet enbart den statligai sin
verksamheten.

finnsDet inga andra bestämmelser sekretess i kommuner och landstingom
de finns 1980:100.än i sekretesslagen För statliga myndigheter finnssom

vissa kompletterande bestämmelser frågai säkerhetsskyddet. Dessa gäl-om
ler inte i kommuner och landsting.

Sådana bestämmelser 1981:421förordningenär säkerhetsskyddetom
vid statliga myndigheter, personalkontrollkungörelsen 1969:446 och för-
ordningen 1975:608 påkrav svenskt medborgarskap för tillträde tillom
vissa statliga tjänster.
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tjänsterstatligatillträde tillförgällermedborgarskappå svensktKravet
Så-personalkontrollkungörelse.års1969enligtskyddsklasstillhänförssom

får delutsträckningi olikabefattningshavareinnehas avtjänsterdana somav
sådanasäkerhet. Närriketsförbetydelseuppgiftersekretessbelagda nuav

kommu-hanterasbehövaockså kommeruppgiftersekretessbelagda att av
utbild-ochplanläggningsarbetederasförtroendevalda iochtjänstemännala

säkerhetsskyddet.iuppstår det luckorövningsverksamhetochnings-
säkerhetsskyddet reglerasbehovalltså uppenbart attfinnsDet ett av

beskriva ochföljandei detVi kommersidan. attkommunalaockså på den
i kom-säkerhetsskyddet ifrågalösningar i storttillvåra förslagmotivera om

tjänstemän-förpersonalkontrollochmedborgarskaplandsting,ochmuner
förtroendevalda.demedborgarskap församtnen

på säkerhetsskyddkravAllmänt4.l2.2

tillfreds-finnasdet skallbestämmelse ettföreslår attVi angersomen
landsting.ochi kommunersäkerhetsskyddställande

från den iundantagutsträckningvilken1980:100 iSekretesslagen anger
of-handlingarsallmännaprincipenfastlagdatryckfrihetsförordningen om

lands-ochkommunertillämpasbestämmelserDessaskall gälla.fentlighet av
sjukvården.ochhälso-socialtjänstengällerdetexempelvis samtting när

aktualitetfått ökadområdenämntsFörsvarssekretessen är ett somsom
fåttlandsting harochroll kommunerdenårendeunder senaste somgenom

anled-omfattningfortsättningen ii störrefår därförDessatotalförsvaret.i
Någraförsvarssekretess.bestämmelsersekretesslagensbeaktaning omatt
lands-ochtotalförsvarsfrågor för kommunersäkerhetsskyddet iregler om

emellertid inte.finnsting
eller för-uppgiftermedsigbefattarmyndigheterfråga statligaI somom

ibestämmelserfinnssäkerheteller riketstotalförsvarethållanden rörsom
myndigheter. För-statligasäkerhetsskyddet vid1981:421förordningen om

och landsting.på kommunertillämpliginteordningen är

till-finnsdetförmyndighetvarje ettskall att§ förordningen2Enligt svara
verksamhetsområde. Sä-myndighetenssäkerhetsskydd inomfredsställande

omfattarkerhetsskyddet
bety-uppgifter ärkännedomfårobehörigaskydd avsomattmot om

enligt sekretess-övrigt ochsäkerhet iriketstotalförsvaret ellerfördelse som
sekretesskydd,sekretessomfattas1980:100lagen av

områden, fartyg,anläggningar,tillräde tillfårobehörigaskydd attmot
iuppgifterfå kännedomde kandärandra ställenochflygplan som avsesom

för riketsellertotalförsvaretbetydelseharverksamhetdärellerpunkt 1 som
tillträdesskydd,övrigt bedrivsisäkerhet

så-fårsäkerhetssynpunktfrånpålitligintenågon ärskydd mot att som
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dan tjänst eller sådant vikariat uppdrag betydelse för totalför-eller ärsom av
infiltrationsskydd,eller rikets säkerhet i övrigtsvaret

4. kontroll sekretess-, tillträdes- och infiltrationsskyddet vid myndighe-av
och informationen detta skydd.ter av om

ÖCB vårenhar under 1988 handledning säkerhetsskydd i total-gett ut en om
ÖCBförsvarsfrågor riktar sig till kommuner och landsting. har därvidsom

föreslagit och landsting i tillämpliga delar beakta vadkommuner skallatt
säkerhetsskyddet i säkerhetsskyddsförordningen. Med tankesägssom om

på kommunernas och landstingens skiftande storlek och struktur kommer
dessa bestämmelser behöva tillämpas i varierande omfattning.att

ÖCB:sVi delar uppfattning det behövs förbättrat säkerhetsskydd iatt ett
kommuner landsting till denoch med hänsyn ökade betydelse dessa harsom
fått i totalförsvaret. därför det särskilt frågorVi väsentligtäratt attanser om
säkerhetsskydd behandlas utförligt i utbildningen i kommuner och landsting.
Rikspolisstyrelsen överbefälhavaren bör medverkaoch i utbildningen och
länsstyrelserna bör för den.ansvara

gångUnder utredningsarbetets har funnit det otillfredsställandeäratt
låta frågadenna oreglerad. Dessutom skulle frivillig tillämpningatt vara en
dessa bestämmelser kunna leda till mycket skiftande tillämpning. Detav en
därför angeläget det samlade säkerhetsskyddet regleras.är att
För i möjligaste mån åstadkomma nivåjämn och tillräckligt hög iatt en

fråga säkerhetsskyddet motsvarighet till bestämmelsernaattom anser en
i säkerhetsskyddsförordningen skall gälla för kommuner och landsting.även
Vårt lagförslag innehåller pådärför bestämmelse med generellt kravetten

det i kommuner och landsting skall finnas tillfredsställande säkerhets-att ett
skydd i frågor betydelse för totalförsvaret eller landets säkerhet i övrigt.av

föreslårVi sedan det i regeringens verkställighetsföreskrifter till lagenatt
skall vissa bestämmelserna i säkerhetsskyddsförordningen skallattanges av
tillämpas på kommuner och landsting.

När det gäller tillämpningen sekretesslagens bestämmelser sekre-av om
frågai uppgifter totalförsvaret vill vi följande kommen-rör göratess om som
Vi de planer utarbetats i huvudsak skall k.tarer. öppnaattanser som vara s.

handlingar. Inte minst det gäller information det finns skydds-när om var
andningsskydd fåskall delas och kan hjälp i händelseutrum, var var man

krigssituation. det däremotNär exempelvis gäller förteckningar överav en
sådana ingår i kommuns ledningsorganisation i händelsepersoner som en av
krig och planer tekniska försörjningssystem, produktions- ochöver reserv-
kapacitet o.dyl. det sådanaangeläget uppgifter inte röjs.är att

följandeI avsnitt kommenterar frågade ytterligare krav i säkerhets-om
skyddet vårenligt mening förasbör in i lagen.som
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tjänstemänmedborgarskap för vissa4.12.3 Svenskt

lands-ochuppdragstagare i kommunerföreslår tjänstemän ochVi att
uppgifterfår sekretessbelagdaomfattning deli inte ringating avsom

skallSveriges säkerhet i övrigttotalförsvaret ellerbetydelse förav
medborgare.svenskavara

åren skilda beredskapspla-under deoch landsting harI kommuner senaste
Exem-försörjningsviktig karaktärsammanställningar upprättats.och avner

på eller landstingetsvisar kommunenspå detta ledningsplanenpel är som
tekniska försörjningsplanerpå krigsläge,tillgång personal i ett som anger

skyddsplanen.reservkapacitetomkopplingsmöjligheter ochkapacitet, samt
totalförsvarsplanläggning.landets samladeled idessa planerAlla utgör ett

på regionala inrikt-planläggning bygger denlandstingensochKommunernas
med hänsyn tilloch militära planläggningenför den civilaning gällersom
till fullo blir of-skadeverkningar. Om planernabedömda hot och risker för
inte bara i krigs-för allmänheten kan de användasoch lättillgängligafentliga

sabotage kanockså presumtiva terrorister,situationer utan som genomav
samhället mycket skada.åsamka det svenska stor

med-utredningar diskuterat utländskaiUnder 1980-talet har ett parman
aktivtmöjlighet i ökad omfattningSverige och derasborgares ställning i att

i sittDiskrimineringsutredningen redovisadesamhällsutvecklingen.delta i
Ds 1984:6 Om utlänningars rättsliga ställningdelbetänkande A genom-en

på områden och klargjorde iförfattningar antalgång lagar och andra ettav
beroendehemvist i Sverigegäller för dem harvilka fall olika regler som

det finnsUtredningen fannutländska medborgare.de svenska ellerär attom
påibland berorområden dessa olikheterpå delsärbestämmelser attmenen

De motivsärbehandling kansådana omständigheter accepteras.att somen
säkerhetavseende hänsyn till riketsansåg godtagbara i dettautredningen är

organisation ellereller mellanfolkligeller förhållandet till främmandetill stat
Skillnader kanekonomiskt intresse.betydelsefullt allmänt eller enskilttill

måste fatta beslutockså tjänster där innehavarenbeträffandeaccepteras
myndighetsutövning.ställning eller innebärenskildas rättsligarör somsom

föreligger intressekonflikt mellanbetonade utredningen detSlutligen att en
jämlikhet svenska och utländskaå sidan fortsatt mellansträvan motena en

det svenska medborgarska-å andra sidan bevarandemedborgare och ett av
på svensktligger bakom kravetvärde och de övriga synpunkterpets som

medborgarskap.
sade depar-1985/86:7 rättsliga ställningpropositionen utlänningarsI om

och vikten centraltementschefen hänsynen till rikets säkerhet attatt av myn-
kravetmedborgare fordrardighetsutövning endast utförs svenska attav

deladesbehålls i vissa fall. uppfattningsvenskt medborgarskap Denna även
i polissty-på sådana befattningar ledamotremissinstanserna. Exempel ärav
stiftssek-vissa tjänsteroch i länsstyrelses styrelserelse, domkapitel samt som
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överinspektör vidreterare, elektriska inspektionstatens och länsskolein-
spektör vissa tjänster inom länsstyrelsen. Somsamt påexempel sådana kan

länsöverdirektör,nämnas länsråd, byråchef, enhetschefer försvarsdirektör
fl., länsveterinär, länsassessor och förste länsnotarie.m.

Även KBK-utredningen behandlade frågan krav på svenskt medbor-om
garskap för vissa kommunala tjänster. Utredningen konstaterade dessaatt
tjänster måste sådan i personalkontrollkungörel-artanses vara av som anges

eftersom tjänstemännnen får del sådana sekretessbelagdasen uppgifterav
riketsrör säkerhet. I den efterföljande remissbehandlingensom KBK-av

utredningens förslag tillstyrkte såväl statliga myndigheter kommunersom
och intresseorganisationer det utredningen förderesonemang som attom
uppställa krav på svenskt medborgarskap för sådana tjänstemän i kommuner
och landsting arbetar med beredskapsplanläggning, iden mån uppgiftensom
eller uppgifterna betydelseär för rikets säkerhet.av

Den inriktning under år redovisats statsmakterna i frågasom senare av
utlänningars rättsliga ställning här i landet har inneburitom strävan atten

utländska medborgare i utsträckningstörre aktivt skall ha möjlighet deltaatt
i samhällsutvecklingen. På så kan i Sverigesätt bosatta utländska medbor-

i utsträckning kännastörre samhörighet med det svenska samhället.gare Vi
ansluter självfallet till den uppfattningen.oss

Vi emellertid det gällernär hanteraatt sekretessbelagdaanser att uppgif-
betydelse för totalförsvaretter eller Sveriges säkerhet i övrigt detav nöd-är

vändigt uppställa vissa krav föratt tjänsteman elleratt uppdragstagareen
skall behörig. Så fallet vidär statliga myndigheter hanteraranses vara som
frågor försvarssekretessen.rör Ett liknande fördessom ävenresonemang av
departementschefen i fråga stiftssekreterare i propositionen 1985/86:7om

utlänningars rättsliga ställning. När det gällde domkapitlensom uppgift att
för den kyrkokommunala beredskapsplanläggningen och följasvara till-att

lämpningen lagen kyrklig beredskap ansågs försvarsaspekterna inteav om
betydelselösa. Mot den bakgrunden framstår försvarsaspekternas betydelse
för medborgarskapsfrågan långt väsentlig i kommuner och lands-som mer
ting, med deras betydelse för beredskapsförberedelsernastora och det kraf-
tigt ökade ålagts dem frågai planläggning, utbildning ochansvar som om
övningsverksamhet i totalförsvaret. Vi därför starka skäl talar förattanser

utgångspunkter måsteatt gälla för kommunala och landstingskom-samma
munala tjänstemän för tjänstemän vid statliga myndigheter, dvs.som att en-
dast den innehar svenskt medborgarskap bör få del sekretessbe-som ta av
lagda uppgifter betydelse för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet iav öv-
rigt, medverka i beredskapsplanläggningen och delta i ledningsövningar.

Genom det tidigare har fört vi den möjlighetresonemang som attanser
regeringen har enligt 103 § utlänningslagen reglerasom utlänningarsatt rätt

bl. ha dåanställning Sverigeatt i krigär eller krigsfara inte tillräcklig.a. är
Regeringen har i 1989 lämnat förslag till riksdagen utlännings-mars om en ny
lag prop. 1988/89:86 Lagförslagets 12 kap. 4 ochm. 5m. imotsvarar
huvudsak nuvarande 103 Syftet med lagförslaget i den månär detatt -
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åtoffentlighetochutarbetafredstid kunnairedanönskvärtskulle gevara -
krissituationer.itillämpligablikunnaskulleregler,de som

medborgar-utländsktmedsådet blikankrissituation attI personenen
medbor-Utländskai krig.indragetbliSverige skullelandetlämnarskap om

med-deland därdet ärlojalitetbehålla sinmånga fall motmåste i antasgare
kan despänningarinternationellaökadefallandrakrig ellerIborgare. av

påexempelEttslag.olikapåtryckningarförockså komma utsättasatt av
ellerhanland däri detmilitärtjänstgöringtillinkallasdetta är att personen

lojalitetfår kravenmedborgaresvenskafrågaImedborgare.hon är om
fall, därsärskiltvarjepersonbedömning isäkerställaspålitlighetoch genom

personalkontroll ingår ettpolisregisteruppgifterinhämtande somurav
led.

be-tjänstemänbegränsad attendastvår mening kommerEnligt gruppen
vi begränsatharlagförslagetmedborgarskap. Isvensktpådetta kravröras av

sek-delomfattningringai inte tarsådana tjänstemänkrets till avdenna som
säker-Sverigesellertotalförsvaretförbetydelseuppgifterretessbelagda av

ingår i kommuner-vanligentjänstemänfrågahärövrigt.i Dethet är somom
beredskapsförberedelsermedsitt arbeteiochledningsorganisation, somnas

förföreträdaresåväl länsstyrelsernamedsamarbetehabehöver nära somett
lands-ochkommunalasådana tjänstemän ärpåExempelförsvarsmakten.

itjänstemännenledandedenberedskapshandläggare,tingskommunala
respektive lands-kanslichefennormaltlandstingetrespektivekommunen

förvaltningarnatekniskaför dechefernaräddningschefen,tingsdirektören,
sjukhusdirektören.socialförvaltningenchefen för samtoch

kommunenslandstingsdirektören ärochkanslichefentillMed hänsyn att
funktion,i sinochde,hartjänstemänledandelandstingetsrespektive envar

beredskapsförberedelsernasförtjänstemannaansvaretövergripande ge-det
Såvälräddningskåren.lederdenRäddningschefen ärnomförande. som
ibehöverlandstingsdirektören storkanslichefen ochräddningschefen som

både det gäl-försvarsmakten närförföreträdaremedsamverkautstäckning
också be-gällerövningsverksamhet. Dettaochutbildningplanläggning,ler

landsting.ochkommuneriredskapshandläggarna
kunskaperutomordentligaharförvaltningarnatekniskadeförCheferna

reservdriftsförmåga,omkopplingsmöjligheter, systemensknutpunkter,om
ingå sin kom-också ikommerchefer attuthållighet. Dessakapacitet och

också detilldearbete kännersittGenomkrigsorganisation. svagavarmuns
försörjningssystem.vårafinns ipunkterna

be-beredskapsförberedelsermåste sinaisocialförvaltningenChefen för
strider i kommu-händelseuppstå ikaninkvarteringsproblemdeakta avsom

Ombehövakan kommaområden utrymmas.attvilka enoch veta somnen
ställaskravkommerinkvarteringskommun, attstoraskallkommun vara en

angelägetSärskilt ärutspisningen. attkollektivaoch denpå socialtjänsten
Sjukhusdirektörenskall kunnamänniskor övernatta.storaveta gruppervar

föra vissagällerdetöverblick när attbehovochhar ex.avsamma ansvar
soci-primärkommunaladenvården tilllandstingkommunalafrån densjuka

altjänsten.
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4.l2.4 Personalkontroll i kommuneräven och landsting

Vi personalkontroll bör få företasatt frågaianser vissa befatt-om
ningshavare i kommuner och landsting på sätt gäller församma som
statliga myndigheter. Dessa befattningshavare desammaär som an-

skall svenska medborgare.ser vara

I regeringens proposition 1987/88:6 de offentliga verksamhetom organens
vid krig eller krigsfara anfördes det råder sambandatt mellan fråganett om
personalkontroll kommunala och landstingskommunala befattningsha-av

vilkas totalförsvarsuppgifter innebär de fårvare, del ärendenatt be-ta av av
tydelse för rikets säkerhet, fråganoch krav på svenskt medborgarskapom
för dessa befattningshavare.

Frågan SÄPO-kommit-personalkontroll övervägs för närvarandeom av
Jutén 1987:05. Kommittén skall enligt sina direktiv dir. 1987:41 överväga

författningsmässig reglering i ämnet.en

Bestämmelserna i personalkontrollkungörelsen

I §1 personalkontrollkungörelsen 1969:446 sägs personalkontroll inne-att
bär inhämtande upplysningar polisregister beträffande denav inne-ur som
har eller tillträda sådan tjänst hos myndighetavses betydelseär försom av
totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. §I 3 räknas drygtantal 50ett
myndigheter fl. får företa personalkontroll. Im. paragrafenupp som sägs
vidare personalkontroll bör företasatt frågai tjänsterom hos någonom an-

myndighet, skall myndigheten framställningnan göra detta tillom rege-
ringen. Exempel på myndigheter får företa personalkontroll arbets-ärsom
marknadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, postverket, invandrarverk,statens

räddningsverk,statens televerket och Överstyrelsen för civil beredskap. §I 4
personalkontroll får företasatt endast frågaianges tjänster hän-ärom som

förda till skyddsklass eller beträffande den anlitas för sådant arbetesom som
med hänsyn till rikets säkerhet skall hållas hemligt och inplaceradär isom
skyddsklass.

Tjänster kan hänföras till följande skyddsklasser:
Skyddsklass 1 A, befattningshavaren i omfattning får delom stor- av
sådana sekretessbelagda uppgifter synnerlig betydelse för rikets sä-av
kerhet berör ellerstörre särskilt väsentlig del totalförsvaret.som en av
Skyddsklass B,1 befattningshavaren i omfattningom- annars en som
inte obetydligär får del sekretessbelagda upgifter synnerlig be-av av
tydelse för rikets säkerhet.
Skyddsklass befattningshavaren antingen i obetydlig omfatt-om-
ning får del sekretessbelagda uppgifter synnerligen betydelseav förav
rikets säkerhet eller i omfattning inte ringa fårär del andraen som av
sekretessbelagda uppgifter betydelse för rikets säkerhet.av
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hänförasskallvilka tjänstermyndighetvarjeförbestämmerRegeringen som
till skydds-hänförasskalltjänsterVilkaeller 1 B.skyddsklass 1 Atill som

bemyndigande,efter regeringenseller,regeringen2 bestämsklass av ve-av
derbörande myndighet.

tillträdemedborgarskap förpå svenskt1975:608 kravförordningenI om
tjänst hän-statlig"Harföljande:regeringenföreskrivertjänstertill statliga

får1969:446,personalkontrollkungörelsenenligtskyddsklasstillförts
för-ellermedborgaresvenskmedtjänsten äntillsättamyndighet annan

tjänsten."medborgare utövasvenskordna attänannan
påtillämpligbarapersonalkontrollkungörelsenSom tidigare ärnämnts

landsting.ellerinom kommunerintetjänster ochstatliga

personalkontrollBehovet av

1987/88:6uttalade iregeringenuppfattningtill denansluterVi prop.somoss
sådana tjäns-personalkontrollfråganmellansambandråderdet avett omatt
betydelse förärendenhandläggerlandstingochi kommunertemän avsom

dessa be-medborgarskap förpå svensktfrågan kravochsäkerhetrikets om
fattningshavare.

284 kom-landetsenkät hosgjortvåra direktiv harbakgrundMot enav
ochchefstjänstemänfinnskommunerframgår det i 25enkätenAv attmuner.

i 9 kommunermedan detmedborgarskapnordisktmedtjänstemänhögre
medborgar-utomnordisktmedtjänstemänhögreellerchefstjänstemänfinns

skap.
bredd ochharuppgifternalandstingskommunala storkommunala ochDe

verksamhe-förbetydelsesamhällsfunktioner äringår många olikai som av
betydelsefår också allt störreUppgifternakrig.och iunder kriser enten

kommunaltekniskasärskilt denberörochtotalförsvarsansträngningarnaför
där-samverkan blirsjukvården. Kravetochsocialtjänstenförsörjningen,

andra delarförhållanden inomkännedommedför behovochför stort omav
operatio-militäramellansamspeletminstgäller intetotalförsvaret. Dettaav

insiktfått betydandeocksåharverksamhet. Kommunernaciviloch enner
varje15-tal planerdrygtdetdispositionerförsvarsmaktens somgenomom

har upprättat.kommun
samhälleiinte minst öppetnödvändigt,vår mening ettenligtDet somär

kän-fåsabotörer närmarefiender ellerpresumtivaförsvåra attvårt, föratt
försörjningssyste-tekniskadeledningsförhållanden ochnedom ex.om

men.
tjänstemän idestarka skälfinnsdet attbakgrunddennaMot attanser

förhållandenfår kännedomtjänsti sinlandstingochkommuner somomsom
skall omfattasi övrigtsäkerhetlandetsellertotalförsvaretbetydelse förär av

börtjänstemänpersonalkontroll. Kretsenbestämmelserna somavomav
föreslagit skalldendensammapersonalkontrolleras är varasomsom

och lands-kommunalaföremellertid detVimedborgare. attsvenska anser
befatt-hänföra dessabli aktuelltendast kantjänstemän atttingskommunala

skyddsklassnuvarandeskyddsklasstillningshavare motsvararsomen
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Personkretsen

Vi vill understryka kravet på svenskt medborgarskap och behovetatt av per-
sonalkontroll bara gäller den begränsade krets tjänstemän i ledningsfunk-av
tioner har beskrivit i avsnitt 4.123.som

Personalkontroll kommer alltså självfallet inte i fråga för alla de andra i
kommunerna och landstingen sina insatser medverkar till isom genom att,
händelse krig, lindra civilbefolkningens lidanden, bereda skydd åt civilbe-av
tolkningen, vidta nödvändiga försörjningsåtgärder etc.

Genom det förslag har redovisat kommer i huvudsaksom nu samma
regler för personalkontroll kunna tillämpas på hela den offentligaatt arbets-
marknaden.

SÄPO-kommitténVårt förslag påbygger lämnar förslag tillatt ett ny per-
sonalkontrollag.

4.l2.5 Svenskt medborgarskap för vissa förtroendevalda

Vi bedömer det nödvändigt uppställa krav på svenskt medbor-attsom
garskap för de förtroendevalda i kommuner och landsting deltarsom
i handläggningen ärenden i inte ringa omfattning innehållerav som
sekretessbelagda uppgifter betydelse för totalförsvaret eller Sveri-av

säkerhet i övrigt.ges
föreslårVi därför två paragrafer med detta innehåll införsatt inya

kommunallagen.

KBK-utredningen konstaterade Dsi sitt betänkande Fö 1984:3 Kommunal
beslutsordning under beredskap och krig kommunerna och landstingenatt
måste känna till hur försvarsmakten kan komma i händelse krigatt agera av
inom deras område för påde effektivt skall kunnaatt sätt genomföra denett
planläggning statsmakterna beslutat Därför måste fåde del visssom om. av
information det militära försvarets verksamhet inom deras område.om

KBK-utredningen ansåg därför måstedet uppställas kravatt svenskt
medborgarskap för sådana förtroendevalda kommer i kontakt med densom
här uppgifter. Utredningen underströktypen emellertid det fåärav att per-

behöver denna information. De kan komma berörassoner som ärattsom
förtroendevalda i kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet, i räddnings-
nämnden i byggnadsnämnden och i vissa tekniskasamt nämnder. Dessutom
ansåg utredningen endast förtroendevalda svenska medborgareatt ärsom
skall tjänstgöra kontinuerligt i kommunstyrelsen eller förvaltningsutskottet.
I den efterföljande remissbehandlingen tillstyrkte remissinstanserna KBK-
utredningens förslag.

vårtI betänkande har i flera sammanhang påpekat antalatt ett stort
beredskapsplaner i kommunernaupprättats under år. Det övergri-senare
pande för denna beredskapsplanläggning har legat påansvaret kommunsty-
relsen. Kommunstyrelsen har emellertid delegation kunnat överlåtagenom
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Beredskaps-någon nämnd.planläggningsarbetet tillsamordningen annanav
kommunfullmäktige.fastställassedanskallplanerna av

måsteärendeni dessabeslutarförtroendevaldadeföljerdettaAv att som
medbor-utländskatillMed hänsynberedskapsplanerna. attha kunskap om

kommunal- ochvidvalbaraoch1976 har ärjanuari rösträttfrån den 1gare
åren föreSverige de närmastkyrkobokförda ivaritlandstingsval de treom

frå-nämligenbåda principer,mellan dessauppstå konfliktvalåret detkan en
påfrågan kravochmedborgaresvenskaför icke ettvalbarhet omgan om

förtroendevalda.för vissamedborgarskapsvenskt
rösträttsreformentillpropositionendiskuterades iförhållandeDetta

följande:sadedepartementschefen bl.1975/76:23 därprop. a.

frågorinflytande inågotsålunda intekommunala rösträttenDen ger
eller dess ekono-handelspolitikochförsvars-utrikes-,landetsrör t.ex.som

denvidare främstbestämsutveckling iLandetspolitik.miska stort genom
riksdagen."tillkommerlagstiftningsmakt som

jagutredningenmedlikhetIsade vidare:Departementschefen anser
kommunala för-tillsvensk medborgareickevalbarhet förfråganatt om

sådana uppdrag kanbeträffandesärskilttroendeuppdrag bör övervägas som
ellersäkerhetför riketsbetydelseförhållandenkännedommedföra avom

enskildsingripande berör rätts-på sättbeslutdeltagande iinnebära ettsom
utlänningarhävdas intefogmed visstkanställning..... Det attliga somens

med total-befattningbehörigabordei Sverigetid att tahar bott längre vara
förvaltande kom-beslutande elleriledamöteregenskapförvarsuppgifteri av

främst deståndpunktsådanför ärtalar attskälDemunala ensomorgan.
självständig-nationellalandetsinaktiviteter närsättsoch civilamilitära som
landetsendasthandhasregler i principgällandeenligti farahet är egnaav

skyldighet ellersålunda varken rättharmedborgareUtländskamedborgare.
utländska med-civilförsvar kanfrågalförsvar.landets militäradelta iatt om

verkskydd.i visståläggas deltaendastcivilförsvarspliktmedborgare n.
kommunala total-deltagande ipå invandrarnasmindre restriktivFör synen

verksamhe-förhållandetå sidan detandratalarförsvarsangelägenheter att
och sittcivilbefolkningen i kommunenför hela trotsintresse sam-ärten av

bosattaHärcivilväsentligen är ut-försvaretmed det militära natur.band av
landetspåeller krig sättkrigsfaraharimedborgareländska egnasomsamma

fa-skydd för hem ochvapenfriaväsentligendetintressemedborgare ett av
ut-inriktadecivilförsvaretinom ärkommunala insatsernapå demilj vilket

regeringencivilförsvarslagenkommerskyddsrum. Härtillrymning, att ger
civilförsvarspliktervittgåendeutlänningar likaåläggabefogenhet som or-att

handi förstajag harVadmedborgare.svenskaåvilar sagtdinärt avsernu
motsvarandeEttcivilförsvaret.uppgifter inomkommunernas resonemang

anknytningmeduppgifterkommunalaandraifrågaemellertid föraskan om
beredskapen."kommunaladentotalförsvaret,till ex.

vid krig ellersäkerhetriketsvidarekonstateradeDepartementschefen att
iinskränkningarkräva görsförhållanden kan ut-liknandekrigsfara eller att

förtroendeuppdrag.kommunalafullgöralänningars rätt att
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Detta fördes i tid då planläggning, utbildning och övning iresonemang en
sin helhet sköttes länsstyrelsen. Förutsättningarna har ändrats heltav genom
det ökade kommunerna har i totalförsvaret. Mot denengagemang som nu
bakgrunden har överväganden det här slaget fått förnyad aktualitet.av

I nuvarande måsteläge det enligt vår mening rimligt krävaatt attvara en-
dast den innehar svenskt medborgarskap skall kunnaett delta isom över-
läggningar eller beslut kommunens beredskapsplanläggning.rör Likasåsom

det rimligtär kräva endast svenska medborgareatt att genomgår sådan total-
försvarsutbildning har redovisat i avsnitt 4.3 och deltar i ledningsöv-som
ningar.

Vårt förslag därförär det införs två paragraferatt i kommunallagen 2nya
kap. §13 och 3 kap. §9 endast sådana förtroendevaldaa att ia som anger
kommuner och landsting svenska medborgare fårär delta i handlägg-som
ningen ärenden i inte ringa omfattning innehåller sekretessbelagdaav som
uppgifter betydelse för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. Kra-av

på svenska medborgarevet gäller alltsåatt inte sådanaför förtroende-vara
valda fårinte del sekretessbelagd information.som av

När det gäller vilka förtroendevalda skall omfattas förslaget harsom av
följande inställning. Våra förslag skulle givetvis få alltför långtgående konse-
kvenser hela kommunfullmäktige skulle behöva svenska medbor-om vara

Detta inte nödvändigtär eftersom fullmäktiges uppgiftergare. övergri-är av
pande, principiell Bland de viktigaste fullmäktigesnatur. uppgifter kanav
nämnas val ledamöter till styrelse och nämnder val revisorer, be-av samt av
slut den kommunala förvaltningens organisation beslut i viktigareom samt
kommunala frågor såsom fastställande budget, kommunalskattens storlekav
och avgifter för kommunal service. Hela fullmäktige behöver därför inte ta
del detaljerna i den kommunala beredskapsplanläggningen.av När det gäl-
ler genomförandet beredskapsförberedelserna och för all lö-av ansvaret
pande verksamhet, såväl speciallags- kommunallagsreglerad, för-som svarar
valtningarna för detta under överinseende den politiska ledningen.av

De förtroendevalda berörs vårt förslag därför vårär enligt meningsom av
endast de sitter i vissa styrelser och nämnder, främst kommunstyrelsen,som
de tekniska nämnderna, räddningsnämnden och socialnämnden lands-samt
tingsstyrelsen.
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bestämmelsersärskildaoch andraFörfoganderätt4.13

sammanfattningVårt förslag i

civilförsvars-ifinnsförfogandebestämmelserföreslår deVi som nuatt
bort.lagen tas

1978:262 kunnaförfogandelagenibestämmelsernabörställetI
i förfo-ändringlandstingenochkommunernatillämpas genom en

kommunerbemyndigamöjlighetregeringen attgandelagen gersom
förfogande.beslutalandstingoch att om

föreslårfredstidunderbehövaskanförfoganderättdenFör som
tillämpas.bestämmelsernuvarandeexpropriationslagensatt

förfogande-tillhänvisningdärförfinnslagförslagvårti13 kap.I en
expropriationslagen.ochlagen

bestämmelser.särskildaandraockså samlat vissakapitlet harI
förbetydelseharlagarandratillhänvisningarvissaBl. görs soma.

förstöring nä-ochundanförsel samtsåsom lagentotalförsvaret, om
totalförsvaret.imedverkanandrasochringsidkares

veterinärverksamhetenbestämmelserockså deföreslårVi att om
sjuk-ochför hälso-tjänsteplikt1981:292i lagenfinns omsom nu

kapitel.dettatillförs överveterinärpersonalvårdspersonal samt m.m.
varning ochföreskrifterutfärdabemyndigandeRegeringens att om

också till ka-förtsharcivilförsvarslagenfinns imörkläggning som nu
undantagsföreskrifter.vissapitlet, liksom

Förfoganderätt4. 13. l

bestämmelserNuvarande

från bestämmel-utgårförfogandereglernaförgrundenkonstitutionellaDen
vissaregeringen ifårEnligt dennaregeringsformen.§6 an-13 kap.iserna

sådanameddelaförordningbemyndigande i lagmed stödfallgivna genomav
Delag.meddelasskallgrundlagenligti visst genomföreskrifter ämne som

sådanaråderdetkrigsfara ellerellerkrigriket iär omfall är omangessom
krigsfaraellerföranledda krigförhållanden ärutomordentliga avavsom

befunnit sigharriketsom
förordningbemyndigande i lagstödockså medfårRegeringen genomav

börja ellerskallförfogandeföreskriftmeddeladi lag upp-bestämma omatt
Dockförsvarsberedskapen.tillmed hänsynkrävsdettillämpas,höra att om

fårbemyndigandetförutsättningar utnytt-under vilkaskall det angesnoga
jas.

1978:262.förfogandelagenisamlatsförfogande harBestämmelser om
förfogandeförordningenverkställighetsföreskrifter iocksåfinnsTill lagen

krigsanskaff-förförberedelser1978:561förordningen1978:558 och i om
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ning. Särskilda föreskrifter förfoganderätt för civilförsvarsorganisatio-om
§§behov finns i 68, 69 och 73 civilförsvarslagen.nens

§ fårEnligt 68 första stycket kommunen och länsstyrelsen under civilför-
§svarsberedskap sådant förfogande i första5 stycket 1 ochgenom som avses

anspråk2 förfogandelagen i viss egendom innehas änta statensom av annan
för civilförsvarsverksamheten skall kunna fullgörasdet krävs ochattom

avståendeöverenskommelse egendomens inte kan träffas tillräckligtom
skyndsamt.

föremålDen egendom enligt paragrafen kan bli för förfogande ärsom
markområden, byggnader, livsmedel, transportmedel,utrymmen, utrust-

någonningspersedlar, materiel och egendom innehasannan som av annan
än staten.

§ förfogandelagenHänvisningen till 5 första stycket vid handen attger en
fastighet anspråk med nyttjanderätt medankan i egendom kantas tasannan
i anspråk nyttjanderätt. Nyttjanderätt,med äganderätt eller servitut eller

förfogandetlikande till egendom kan upphävas eller be-rättannan genom
nyttjanderätt andra hand tillskapas.och igränsas en

får anspåk sådanKommunen endast i egendomoch länsstyrelsen ta som
verksamhetsområde.finns inom deras respektive har sålundaKommunen en

sådanbegränsad förfoganderätt gäller enbart egendom finns inomsom som
kommunen.

fårOm det finns särskilda skäl länsstyrelsen, eller, efter länsstyrelsens
anspråkmedgivande, kommunen i motordrivna fordon, släpfordon ochta

verksamhetsområdetmotorredskap finns utanför det fordonensom egna om
behovtagits för civilförsvarsorganisationens i enlighet med de bestämmel-ut

sådangäller för uttagning.ser som
§ egendom finns inom fårI 68 andra stycket kommunenatt tassomanges

i anspråk för kommunens räkning i enlighet med de bestämmelser som anges
föri första stycket det nödvändigt kommunen skall kunna fullgöraär attom

sina ledningscentralerskyldigheter inrätta och och andra skyd-att utrusta
dade uppehållsplatser, och skyddsrum vidta förberedel-inrätta utrusta samt

för iordningsställande skyddsrum och skyddade utrymmenser av m. m.
frågaI utförande byggnadsanordningar gäller egendom inomattom av

kommunen får anspråk för räkning dåi kommunens under tid detäventas
inte råder civilförsvarsberedskap. Förfoganderätten får i sådant fall utövas
endast länsstyrelsen.av

§förfoganderätt enligt 68 kommer i första handKommunens utövasatt av
kommunstyrelsen. hindrar dock kommunstyrelsen överlämna tillInget att
kommunens civilförsvarschef besluta kommunstyrelsens vägnar.att

§I 69 antal paragrafer i förfogandelagen skall gälla i tillämp-ett somanges
liga vid förfogande sker med stöd 68delar som av

expropriationslagens ersättningsregler skall till-I första stycket attanges
lämpas då förfoganderegler för utförande byggnadsanordningaranvänts av
under då det inte råder civilförsvarsberedskap.tid

§ andra framgår ersättning skall betalas kommunenAv 73 stycket att av
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anspråk räkning medan skalli för kommunensför egendom tagits statensom
övriga fall.betala ersättningen i

§§också civilför-i 76 och 87 90kompletterande regler finns 81Vissa - -
hänvisningar till förfo-föreskrifter flertaldessasvarskungörelsen. I görs ett

gandeförordningen.

finnas kvar.Förfogandemöjligheterna bör

byggnader, livsme-närvarande bör behovetPå gäller försätt avsomsamma
i förstacivila totalförsvarsverksamhetenför dendel, transportmedel m. m.

form köp, hyresav-överenskommelser ifrivilligahand tillgodoses avgenom
förlita sig enbart tillemellertid möjligtintetal andra avtal. Deteller är att

Ävenområdet. i fort-överenskommelserträffa frivilligamöjligheten att
förfogande imöjlighetmåste det därför finnassättningen att tagenom an-

tvångsingripande förfogande ispråk behövs. Detden egendom ettsomsom
frivilligförrän det visat sigemellertid inte tillgripasgrunden skallutgör att en

tidsskäl inte kanträffas elleröverhuvudtaget inte kanöverenskommelse av
avvaktas.

till förfogandelagenförfogande försBestämmelser överom

under civilförsvarsbered-grundläggande bestämmelsernaDe rätten attom
förfogande finns i civilförsvarslagen.anspråk egendomskap ita genom nu

anspråktagits i och för-ersättning för egendomBestämmelserna omsomom
Många förfogandela-förfogandelagen.däremot ifarandet i övrigt finns av

på förfogandenalltså tillämpliga deredan görsbestämmelser är somnugens
för föracivilförsvarsverksamheten. Detta talarnuvarande överför den att

förfoganden under civilförsvarsbe-dagbestämmelser isamtliga som avser
till förfogandelagen.förmån civilförsvarsverksamhetenredskap till för

också föra förfogandebestämmelsernaförfogandelagenFrågan tillattom
till förfogandelagen. I propositio-i förarbetenai civilförsvarslagen togs upp

departementschefen bl.anfördeförfogandelagl977/78z72 a.m.m.nen om
sid. ff..följande 73

innehåller flertal bestämmelser,Civilförsvarslagen motett som svarar reg-
ocksåingåri lagen delförfogandelagarna,lerna i rekvisitions- och enmen
ordalydelseEnligt lagensspecifika för civilförsvaret.bestämmelser ärsom

således möjligtanspråk. inteegendom i Detinnebär förfogande ärtasett att
ålägga enskild tillverkaexempelvismed stöd civilförsvarslagen attatt enav

förfoganderättGenom kombinationprodukter. övereller bereda vissa av
§ civilförsvarsla-12och civilförsvarsplikt enligt 1motorfordon mom.ex.

detåläggas utföra Närenskild fordonsägaredockkan transporter.attengen
enligt civilförsvarslagenvid förfogandebestämma ersättninggäller att an-

civilförsvars-på förfogandet undertvå beroendevänds olika görssystem om
Råder civilförsvarsberedskap tillämpastid.beredskap eller under re-annan

fall ersättningen bestämsmedan iersättningsreglerkvisitionslagens annat
expropriationslagen".med tillämpning av

vittförgrenade och komplice-denfråga långt koncentrationI hur avom en
departementschefendrivas hänvisadeförfogandelagstiftningen skullerade
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till den utredning föregått propositionsarbetet SOU 1975:65 Förfogan-som
delagstiftningen. Utredningen hade i denna fråga konstaterat det fannsatt
det talade för alla allmänna bestämmelser samlades iattsom en gemensam
lag, till vilken hänvisning kunde i civilförsvarslagen.göras De regleren som

speciellaär för civilförsvaret borde dock alltjämt ha sin iplats civilför-mer
svarslagen. Utredningen föreslog bestämmelser förfogande för civil-att om
försvarets behov fördes till civilförsvarslagen. Däremot borde de utförliga
förfarandebestämmelserna återfinnas i förfogandelagen. Departementsche-
fen konstaterade utredningens förslag i den här delen lämnades erin-att utan

flertalet remissinstanser och anslöt sig till utredningens ståndpunkt.ran av
vårEnligt mening bör dock bestämmelserna förfogande i civilförsvars-om

lagen föras till förfogandelagen.över
Att använda förfogandelagen för de förfoganden behövs för civilför-som

svarsverksamheten innebär vårenligt mening dock del förändringar i för-en
hållande till vad gäller för närvarande.som

En tillämpning förfogandelagen kommer innebära möjligheternaatt attav
anspråki egendom för civilförsvarsverksamheten utvidgas. §att ta Av 5

första stycket 3 förfogandelagen framgår exempelvis förfogande kanatt avse
också produktion någotoch tjänster, inte kan ske enligt deav varor som nu-
varande reglerna i civilförsvarslagen. Vidare kommer reglerna disposi-om
tionsförbud bli tillämpliga.att

Även bestämmelserna besiktningsskyldighet omfattande då detärom mer
gäller förfoganden skett med stöd förfogandelagen vad gälleränsom av som
då förfogandet skett med stöd civilförsvarslagen. För egendom itasav som
anspråk enligt förfogandelagen besiktningskall alltid ske. Besiktning skall
också ske vid ersättningsanspråk till följd skada uppstått be-av som genom
slut dispositionsförbud enligt vad §§i 15 18 förfogandeför-om som anges -

1978:558.ordningen Vid förfogande med stöd civilförsvarslagen skallav
enligt §§76 81 civilförsvarskungörelsen 1960:377 besiktning ske endast-

det behövs och omständigheterna medger det ersättningen inteom samt om
skall betalas enligt Besiktningsskyldigheten sålunda väsentligtärtaxa. mer
omfattande enligt förfogandelagen.

De skillnader mellan civilförsvarslagens förfoganderegler och reglerna i
förfogandelagen redovisat enligt vår mening inte sådanaär deattsom nu

något hinder för förautgör bestämmelsernaöver förfoganden för ci-att om
vilförsvarsverksamheten under civilförsvarsberedskap till förfogandelagen.
Vad gäller exempelvis den vidgade besiktningsskyldighet gäller enligtsom
förfogandelagen torde denna föredra för undvika svår-att attsnarare vara
lösta ersättningstvister.

Kommunens besluta förfogande bör förfogandelagenrätt iatt om anges

I de nuvarande bestämmelserna i civilförsvarslagen länsstyrelsens ochär
kommunens anspråkirätt egendom förfogande särskilt angi-att ta genom

De fårmyndigheter besluta förfogande enligt förfogandelagenven. som om
i §§1 och 2 förfogandeförordningen 1978:558. Bestämmelserna ianges
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be-§ förfogandelagen. Kommunenspå rättsig 7förordningen grundar att
fårregeringensåparagrafi denna sättbörförfogande attsluta angesom

preciseras.får dettaförfogandeförordningen närmaredetta. Ibestämma om
vadendasttilldärvid inte begränsasbörförfoganderättKommunens att avse

kommunalomfatta allkunnabörcivilförsvarsverksamhetdagi är utansom
detkantotalförsvaret. Däremotförbetydelseverksamhet är varasom av

egendom.all slagsförfogande skalltilltveksamt kommunens rätt avseom
anspråkmyndigheterflera görakrigsförhållande kommerUnder att
vilkaförfogandeförordningen harIegendom. angettsslag myn-samma av

handi förstaegendom. Detförfogande viss ärbeslutardigheter avomsom
fastigheter ochtransportmedel,nämligenegendom,fråga slag ra-treom av

förfo-beslutardet länsstyrelsensamtliga falldioanläggningar. I är omsom
ochluftfartsverketfår Sjöfartsverket,transportmedelfrågagande. ävenI om

vår bör kommunensmeningförfogande. Enligttransportrådet besluta om
Behöver kommu-egendomen.nämndaomfatta denförfoganderätt inte nu

kantill länsstyrelsen, göravända sigsådan egendom bör kommunen somnen
anmärkasbör dockbehövs. Detolika intressenteravvägning mellanden som

befogenheterräddningsledaren vissaharräddningsinsatservid akuta en-att
reglerförfogande. Dessalikställd med§ räddningstjånstlagen ärligt 45 som

beredskap.också och högstaunder skärptgäller

förfoganderättLandstingets

landstinget haberedskap behöveruppgifter underutföra sinaFör kunnaatt
gäller för kommunenPåskilda slag. sätttillgång till egendom somsammaav

förfo-möjlighetockså halandstingetbehöverlänsstyrelsen attoch genom
genomföraskall kunnaför detbehövsanspråk egendomgande i attta som

överenskommel-frivilligamöjligtde fall det intesina uppgifter i är att genom
handtorde i förstaförfoganderättBehovetanspråk egendomen.ita avser

Vienbart detta.tillbehöver inte begränsassjukvårdenochgälla hälso- men
förfo-in tillförs§ förfogandelagen rättföreslår sålunda det i 7 ävenatt en

förfoganderättenförfogandeförordningen bör när-Igande för landstingen.
förfoganderättfråga kommunernasanförde iSom vipreciseras. ommare

fastighetertransportmedel,förfoganderätt tilllandstingen habör inte heller
radioanläggningar.och

fredstidkommunen iFörfoganderätt för

möjlighetfinnscivilförsvarslagenibestämmelserna attde nuvarandeEnligt
förfinns inom kommunenanspråk egendomi att ut-redan i fredstid ta som

överenskommelsefrivilligbyggnadsanordningarföra vissa om egen-om en
får länssty-förfoganderätt endastuppnås. utövasDennainte kandomen av

relsen.
fredstidagång har denutredningensframkommit underEnligt vad som

begränsadendast i mycketanvändningkommit tillförfoganderätten ut-
fortsättningsvis finnasmåste det dockvår mening ävenEnligtsträckning.

föranspråk egendom behövsifredstid kunnaredan i attmöjlighet taatt som



SOU 1989:42 Vårt förslag till lag civilt försvar 137ny om

kommunen skall kunna fullgöra åliggandensina i fråga det i dag ärom som
civilförsvarsverksamhet. Behovet förfoganderegler för den tid då det inteav
råder beredskapshöjning sålundafinns i princip kvar. Bestämmelserna kan
emellertid inte föras in i förfogandelagen eftersom denna i tillämpningär en-
dast under krig eller andra extraordinära förhållanden.

I 2 kap. §6 expropriationslagen 1972:719 expropriation får skeattanges
för det militära försvaret eller för ändamål särskild betydelseärannat som av
för totalförsvaret. I förarbetena till prop.lagen 1972:109 333 CU 34,s.
rskr. 346 bl. det i och för sig inte någotfinns invändaatt attanges mot atta.
förfoganderättsbestämmelserna för civilförsvarsverksamheten fanns intagna
i civilförsvarslagen. Däremot borde bestämmelserna i expropriationslagen

exklusivt tillämpliga det gäller formernanär för bestämmande ersätt-vara av
ning dåunder den tid råderdet inte civilförsvarsberedskap. förar-Avm.m.
betena kan heller inte framgå det inte finns någotän hinderannat attanses

överföra bestämmelserna förfogande under fredstida förhållan-mot att om
den till expropriationslagen. dåDenna lag blir fullt tillämplig såväl frågaiut

möjligheten expropriation i anspråk egendom frågaiatt taom genom som
förfarandet i övrigt. Någon ändring lydelsen §2 kap. 6 expropria-om av av

tionslagen behöver inte ske eftersom paragrafen redan i sin nuvarande ly-
delse täcker förfogandenäven skall ske för civilförsvarsverksamheten.som

Enligt den nyssnämnda paragrafen fåri expropriationslagen expropriation
ske för ändamål särskild betydelse för totalförsvaret. lagens förarbe-Avav

framgår expropriation för tillgodose detten i dag civil-att att som ansesvara
försvarsverksamhet i princip sådan särskild betydelse. varjeär I enskiltav

fårfall det naturligtvis sedan visas expropriation begärs för ändamålatt som
sådanär betydelse krävs för expropriation skall få ske och behö-attav som

inte begränsas till vad i dag civilförvarsverksamhet. Expropria-ärver som
tion kan också med stöd lagen ändamålske för betydelse förärav som av
landstingets verksamhet i totalförsvaret.

Upplysningsparagraf lagen talar förfogandei kan skeattom

Eftersom föreslår förfogandebestämmelserna skall bort civilför-att tas ur
svarslagen behövs enligt vår mening upplysningsparagraf i den lagenen nya

talar förfogandebestämmelserna i fortsättningen finns i förfogan-attsom om
delagen och expropriationslagen. Den har placerats §i 13 kap. vår5 i lag. Vi
lämnar också förslag till bestämmelser kommunernas och landstingensom
förfogande i förfogandeförordningen.

4.l3.2 Näringsidkares och andras medverkan i totalförsvaret

I 39 § andra stycket civilförsvarslagen finns bestämmelser länsstyrel-attom
får meddela föreskrifter allmänheten industrier och andraattsen samtom

företag skall medverka vid civilförsvarsövning. Bestämmelsen torde ha till-
lämpats i samband med utrymningsövningar.större Om övningen avseddär

pågå längre dagar §skall enligt 39än regeringensatt medgivande inhäm-tre
Vi bestämmelser bör finnas kvar ochtas. in i 13 kap. Innebördenatt tasanser
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betydelseövningartill ärbör dock utökasbestämmelsen att som avavseav
be-regeringenverkställighetsföreskrifter till lagen börtotalförsvaret. Iför

ÖCB medverkanbeslutaberedskapför civilÖverstyrelsenmyndiga att om
sådana övningar.i

arbetsmarknadsorga-näringsidkare,1982:1004 skyldighet förI lagen om
bestämmel-finns bl.totalförsvarsplaneringenfl. delta inisationer att a.m.

arbetstagarorganisationer skyl-arbetsgivarorganisationer och ärattser om
finns i lagen be-I övrigtinom totalförsvaret.vid övningardiga medverkaatt

i totalförsvars-medverkafl. skyldighetnäringsidkaresstämmelser attm.om
Ef-myndigheter.också gällerbestämmelserfinnsplaneringen. I lagen som

kommunala,för statliga,planeringsbestämmelserallavi samlattersom
föreslårvårmyndigheter i lagkyrkokommunalaochlandstingskommunala

Vi harförutnämnda lagen. övervägti denanpassning till dettavi görsatt en
vårmed lag,förasden lagen skulleockså bestämmelser iövrigaatt samman

vår till lagenhänvisning i laginför endasthar att tastannat omenmen
fl. deltaarbetsmarknadsorganisationernäringsidkare,skyldighet för attm.

totalförsvarsplaneringen.i

mörkläggningVarning och4.13.25

underregeringenbemyndigande för§ första stycketdag finns i 39 attI ett
ochalarmeringbestämmelsermeddela särskildacivilförsvarsberedskap om

i flertalregeringencivilförsvarskungörelsen harmörkläggning. I ett paragra-
bestämmelser idetaljerande ämnet.fer meddelat

Även preci-modernatill demörkläggning dag med hänsyni vapnensom
tidigare,rollinte spelarmån regleri till folkrättenssion och viss somsamma

Regeringen börkvar.mörkläggning bör finnasbestämmelsenvi att omanser
till räddnings-delegeraså detaljerade reglerinte meddeladock utansom nu

bemyndi-därför insådana föreskrifter. I lagenmeddelaverket etttasatt
bestämmerregeringenmyndighetregeringen eller dengande för attsom

mörkläggning.varning ochföreskriftermeddela om

Veterinärverksamheten4.l3.4

sjukvårdspersonaloch1981:292 tjänsteplikt för hälso-§ lagen samtI 7 om
veterinärverksam-för den civilaföreskrifterveterinärpersonal finnsm.m.

sjukvården1980/81:57 hälso- ochprop.förarbetena till lagenheten. I om
bestämmel-motsvaradebestämmelserdessaendasti krig attm. m. angavs

krigssjukvårdsla-§ stycketoch fjärde§ § andra stycket 73 5i 1 mom.,serna
upphävd.1953:688 föreslogssomgen

organisa-har detpropositioneninnebär enligtBestämmelserna att staten
veterinärverksamhe-såväl för den civilaoch ekonomiskatoriska attansvaret

civilakrigsorganiseradeför denkrigsorganisationförs till vete-överten som
tjänstepliktlagenföreslagitVi i avsnitt 4.4rinärverksamheten. har att om

upphävs. Be-veterinärpersonalsjukvårdspersonalför hälso- och samt m.m.
föreslårfinnas kvar. Vibör dockveterinärverksamhetenstämmelserna om

vårt lagför-innehåll in i 13 kap. imed oförändratbestämmelserdessa tasatt
slag.
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4.l3.5 Undanförsel och förstöring

Bestämmelser undanförsel och förstöring finns i särskild lag, nämli-om en
lagen 1961:655 undanförsel och förstöring. Till åttalagen finnsgen om

ÖCBolika regeringsförfattningar. har den 5 november 1984 fastställt provi-
ÖCBsoriska föreskrifter och allmänna råd för undanförsel. har den 23 maj

1985 fastställt föreskrifter och allmänna råd förstöring. Vi har erfarit attom
ÖCB i skrivelse till regeringen i november 1986 hemställt författnings-om
ändringar. Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet. Vi har därför
inte haft anledning granska dessa bestämmelsernärmare nöjtatt utan oss
med in hänvisning våri 13 kap. i lag till lagen undanförselatt ta ochen om
förstöring.

från vår4.l3.6 Undantag lag

§I 84 första stycket civilförsvarslagen finns bestämmelse vadatten om som
föreskrivs i civilförsvarslagen inte skall tillämpas motsvarande förhållan-om
den regleras i lagen 1942:335 särskilda skyddsåtgärder för vissa kraf-om
tanläggningar Vi har tagit in den bestämmelsen i 13 kap. i vårt lagför-m. m.
slag.

§I 84 andra stycket civilförsvarslagen finns bestämmelseen som ger rege-
ringen möjlighet meddela särskilda föreskrifter förhållandenatt om som reg-
leras i civilförsvarslagen i fråga byggnader avsedda för försvars-ärom som
maktens behov, kommunikationsverk eller andra verk, företag eller inrätt-
ningar omfattningstörre eller särskild beskaffenhet fartyg. Rege-av samt
ringen har meddelat särskilda regler främst frågai skyddsrum och verk-om
skydd tvåi förordningar, nämligen kungörelsen 1969:361 civilförsvarom
för verksanläggning och kungörelsen 1969:362 civilförsvar vid militär-om
anläggning. Vi dessa förordningar i princip inte behövs och deattanser att
därför bör kunna upphävas. I lagen bör dock möjlighet för regeringenges en

meddela särskilda föreskrifter sådana förhållandenatt regleras värtiom som
förslag till lag civilt försvar frågai byggnader och anläggningarom om som
är avsedda för försvarsmaktens behov.
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Påföljder4.14 m.m.

sammanfattningVårt förslag i

påföljder,bestämmelsersamlatvikapitel harfjortonde omI lagens
Nyheterna ärhämtning. attförverkande ochvite,

delättöverskådliga änblirstraffbestämmelser nu-lagens mera-
civilförsvarslagen,iansvarsbestämmelsernavarande

lag närmareenligt dennabrottförstraffskalan anpassasgrova-
begåsbrottförgällerbestämmelsertill de avsomgrovasom

krigsmän,
fredstidlag ibegås dennabrottvissaför motpåföljderna som-

mildras,
kronor.höjs tillpenningböterför ettusenbeloppethögsta-

lättöverskådliga bestämmelserMer4.14.l

svåröverskåd-civilförsvarslagen äriansvarsbestämmelsernanuvarandeDe
olika brottstraff föruppräkningarnadetaljeradedeföljdtillliga bl. avava.

ansvarsbestämmelsernabörvår meningEnligtden lagen.begåskan motsom
centrala brot-deendastlättöverskådliga att merakunna göras genommera

medstraffbestämmelsetillsammanförsövriga brottochuppräknas enattten
brott.allvarligaresåväl lindrigaregälla förkanstraffskala somsomen

för brottstraff4.14.2 Skärpta grova

ochbetydelseökadfåttredovisatstidigareharcivila försvaretDet ensom
Därmedfunktion.ocheffektivitettotalförsvaretsgrad helai högpåverkar

totalförsva-delenciviladengällerbestämmelserockså brott avkan mot som
fallet.varittidigarevadallvarligare änmån sägasi viss somret varanumera

under skärptbestämmelsercentralabrottgäller dettafallI mot meravart
månnågoniockså naturligtdåberedskap. Det attär anpassahögstaeller

straffskalortill delagenligt dennabrottendeför somstraffskalorna grova
krigsmän.brottgäller för avgrova

straffet förcivilförsvarslagen äri ettbestämmelsernanuvarandedeEnligt
ochcivilförsvarsberedskap är atthögstabegås under somansebrott som

begås underkrigsmänbrotttvå år. vissaFöri högstfängelse somavgrovt,
i högststraffet fängelseärberedskapstillstånd och är att grovasomansesom

straffskalornamellanförhållandetvår mening ärlivstid. Enligtår ellertio
begås krigsmänbrottochcivilförsvarslagenbegåsför brott avmot somsom

detharförsvaret ärciviladetbetydelseökadeMed denrimligt.inte nusom
begåsenbart kanvår meningenligtbrott,straffen förrimligt att somgrova

brottendeväsentligt. Förskärpsberedskap,högstaellerunder skärpt grova
införas.minimistraffocksåbör

till lägstvår mening sättasenligtlag bördennabrottförStraffet motgrova
år.fyraoch högstmånadersex
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4.14.25Mildare straff för vissa brott i fredstid

vårEnligt mening måste del de brott §i 81 civilförsvarsla-en av som nu anges
och kan straff i form böter eller fängelse i högst årettgen som ge av anses

ha något lägre straffvärde vad straffskalan Detta gälleränett anger. exem-
pelvis fall någon låtadär kommun ellervägrar statlig myndighet be-att en
sikta byggnad eller anläggning. För dessa lindrigare fall brotten annan av

bestämmelserna föreslåri lagen enbart böter ingåskall i straffska-mot att
lan.

4.14.41Penningböter kvar

De lindrigaste överträdelserna bestämmelserna vårti lagförslag har när-av
karaktären förseelser. dessaFör fall det rimligt påföljdenärmast att stan-av

vid penningböter. Detta gäller redan för motsvarande bestämmelser inar
värnpliktslagstiftningen. Påföljden bör bestämmaskunna till böter högst ett-

kronor.tusen

4.l4.5 Vite och förverkande

De nuvarande bestämmelserna i § §78 och 81 andra stycket civilförsvarsla-
har vi med endast redaktionella ändringar fört vårttill lagförslag.övergen

De behandlar möjligheterna för länsstyrelsen och kommunen föreläggaatt
vite och förklara egendom förverkad.att

Överklagande4.15 beslutav

Vårt förslag i sammanfattning

lagensI femtonde kapitel finns bestämmelser hur beslut får över-om
klagas. Vårt förslag innebär att

överklagandebestämmelserna blir enhetliga deänmer nuva--
rande bestämmelserna i civilförsvarslagen,
möjligheten kunna överklaga begränsas förhållandei tillatt-
vad för närvarande fallet,ärsom
huvudregeln kommunalt beslutär skall kunna överkla-att ett-

till länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut skall kunnaattgas
överklagas till den centrala myndighet regeringen bestäm-som
mer,
beslut kommun eller länsstyrelse frågorrörav en en som om-
skyddsrum och förelägganden vite skall kunna överklagasav
till kammarrätten,
regeringen inte längre skall överklagandenpröva beslutav-

i vissa undantagsfall, där regeringens prövning kanutom sägas
särskild vikt eller där politiskt ställningstagande frånettvara av

framstårregeringen nödvändigt.som
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överskådligare bestämmelseroch4.l5.1 Enhetligare

svåröver-civilförsvarslageni äröverklagandebestämmelsernanuvarandeDe
enskilda paragrafertilli demfinnshänvisningarpå grund deskådliga somav

demtillämpa harskall bli lättarebestämmelserna gettFör atti lagen. att
paragrafer vadpådem flera änfördelaträckvidd ochgenerell sommeren

fallet.ärnu
lättöverskåd-bliskall kunnaöverklagandebestämmelsernaFör meraatt

Viinstansordning.enhetligareinförsdetockså angelägetdetliga är att en
dennaenligtkommunbesluthuvudregelföreslår därför att ett enavensom

fråga beslutEndast ilänsstyrelsen.tillöverklagasskall kunnalag enom av
frågorbeslut icivilpliktstjänstgöring, rörtilluttagningkommun somom

kommunfråga beslutiskyddadeskyddsrum och samtutrymmen som enom
från huvudre-undantagberedskap gällereller högstaunder skärptmeddelar

länsstyrelsen.tillöverklagasskall kunnabeslutkommunaltgeln att ett
länsstyrel-fråga beslutdetbeslut, antingen ärLänsstyrelsens ett somom

detbeslut ellerkommunalt äröverklagandemeddelat efter ettett avsen
överkla-kunnaskallförsta instans,länsstyrelsenfråga beslutett somavom

förord-Vi har iregeringen bestämmer.myndighetden centralatill somgas
myndighetervilka centrala1992:000 civilt försvarningen angett somom

civilpliktstjänst-tilluttagningbeslutLänsstyrelsensfråga.iskall komma om
tjänstepliktsnämndtotalförsvaretstillöverklagasskall dockgöring som

ocksånämnd skalldenna1989. Tillhöstenunderinrättaskommer manatt
landstingellerkommunuttagning ettbeslutkunna överklaga som enom
Tjänste-§ stycket.förstai 4 kap 8bestämmelsernamed stödmeddelat av

får intecivilpliktstjänstgöringtillfråga uttagningipliktsnämndens beslut om
överklagas.

får till kammarrättenöverklagas4.l5.2 Vissa beslut

be-överklagandetilldå det gäller rättprincip,närvarande gällerFör avsom
skallhuvudsakenrättsfrågan pröv-äri denna lag,aktuellaslut är att omsom

däremotPrövningen kandomstol.Överklagandeningen görasett enavav
renodlade lämplig-beslut därdå det gällerordningadministrativske i mera

byggandefrågorDå det gällerhuvudsaken.hetsbedömningar är avom
övervägande delenprövningen tilltordeskyddadeochskyddsrum utrymmen

Rättsfråganiakttagits.inteiakttagits ellerreglerfrågan formellaomavse
gäl-sakhuvudsaken. Sammamestadelsord dessa fallmed andra itorde vara

överklagandenämnda fallendeförelagda viten. Förprövningler att avnuav
skeöverklagande kunnamåsteprövningdomstolsunderskall kunna komma

beslutlänsstyrelsensochbåde kommunensföreslårVitill kammarrätten. att
gäller före-beslutskyddadeochfråga skyddsrum samti utrymmen somom

till kammarrätten.överklagasvite skall kunnaläggande av
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4.15.24Rätten överklagaatt beslut bör begränsasett

Enligt de nuvarande bestämmelserna skall vissa länsstyrelsens beslutav
överklagas till regeringen. Enligt vår mening finns det flera skäl till slopaatt
möjligheten överklaga besluten till regeringen.att I flertalet fall har be-ett
slut, med de regler föreslår, kunnat prövasi tvåminst instanser. Dettasom
torde i sig i fåregel tillräcklig garanti för prövningen skallanses vara atten

påske tillfredsställande Enligt vårett sätt. mening kan det inte heller anses
finnas befogat intresse regeringenett sista klagoinstansäratt i prövningenav

beslut meddelas enligtett denna lag. Det måsteav tvärtom angelä-som anses
regeringen befrias frånget att pröva överklaganden dessabeslut.att fler-Iav

talet fall såledeskommer slutinstansen för prövning beslut enligt dennaav
lag central myndighetatt eller domstol, beslutetvara en överklagasen om
dit.

Endast i de fall fråga kan bedömas ha särskild vikt fråganbör kunnaen
prövas regeringen. sådanaI fall bör den centrala myndigheten haav möjlig-
het överlämna prövningenatt överklagandet till regeringen.av

Beslut sådan särskild vikt kan exempelvis beslut där politiskav vara en
styrning behövs eller där det kan bli fråga ändra praxisatt vuxitom en som
fram.

Vi föreslår sålunda sammanfattningsvis beslut har meddelatsatt ett som
central myndighet inte får överklagas det inte förav en varje särskilt fallom

har föreskrivits något Vi föreslår ocksåannat. central myndighet fåratt en
överlämna prövningen beslut till regeringenett myndigheten bedömerav om

det överklagade beslutetatt särskild vikt.är av

Överklagande4.l5.4 beslut inkvarteringsersättningav om

Vi föreslår det i fortsättningenäven skallatt finnas möjlighet överklagaatt
beslut den lokala värderingsnämnden hos riksvärderingsnämnden.av En in-
kvarteringsvärd har högre anspråk på inkvarteringsersättning densom än

har beslutats den lokala värderingsnämnden får alltsåsom överklagaav ett
sådant beslut hos riksvärderingsnämnden, beslut dock fårinte överkla-vars

Beslut kommunen ersättning enligt får överklagasgas. hos denav taxaom
lokala värderingsnämnden, beslut i sådant ärende inte fårett överkla-vars
gas.

Överklagande4.15.5 beslut under skärpt och högsta beredskapav

Enligt vår mening torde det angeläget beslut under skärpt och högstaattvara
beredskap kan träda i kraft det skall behövautan att avvaktas beslutetatt
inte överklagas. I princip gäller detta också för närvarande med hänsynmen
till skärpt beredskap vårtenligtatt förslag kan beslutas i tidigare skedeett

vadän i dag falletär med högsta civilförsvarsberedskapsom innebär vårt
förslag omedelbart ikraftträdandeatt ett beslut kommer kunna skeattav
tidigare vadän i dag fallet.ärsom



1989:42SOUcivilt försvarlagtillförslagVårt144 omny

får överklagasintebeslutVissa4.l5.6

vår meningenligtdesådanatill sindenna lag attenligt är naturVissa beslut
med be-exempelvis falletSåöverklagas. ärkunnabörinteöverhuvudtaget

gällerutflyttningsförbud. Sammaochinflyttnings-utrymningslut samtom
ellerbistå andra kommunerlandsting skallellerkommun ettbeslut att enom

följdtillellerflyktingarochutrymmandefått avlandsting somemottasom
dekan fullgörainteförhållandenallvarligamycketandrakrigsskada eller

landstinget.ellerkommunenåliggeruppgifter som
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5 Ekonomisk ersättning till kommuner
och landsting

I detta kapitel redovisar vårt förslag till hur kostnaderna för kommunernas
och landstingens medverkan i totalförsvaret bör beräknas och fördelas mel-
lan och kommun mellan och landsting.stat Det gäller kostnadersamt stat
för planläggning, utbildning och övning, reservanordningar, ledningsplatser,
skyddsrum m. m.

CFL-utredningen har inte varit parlamentariskt och har följ-sammansatt
aktligen inte kunnat och inte heller haft anledning de politiskagöraatt av-
vägningar måste då bestämmelsergöras skall utformas ekonomisksom om
ersättning till kommuner och landsting för deras medverkan i totalförsvaret.
En statlig fårutredning för övrigt inte lägga fram förslag leder till kost-som
nadsökningar för också tala hur de skall finansieras.staten utan att om

Vi har denna bakgrund funnit inte kan lämnamot förslag till utform-att
ning bestämmelser på detta område skall uppfattas slutliga i denav som som
meningen hänsyn har tagits till alla de faktorer böratt in i så-vägas ettsom
dant sammanhang. Vårt förslag frågani bör därför närmast vägle-sessom en
dande för hur skall kunna fördela kostnaderna för kommunernasnorm man
och landstingens medverkan i totalförsvaret mellan och kommunstat samt
mellan och landsting. Det gäller kostnader för planläggning,stat utbildning
och övning, reservanordningar, ledningsplatser, skyddsrum Vim. m. anser

vårt förslag i rimlig omfattning skall kunnaatt underlag för fortsattaettge
diskussioner och överläggningar mellan kommunerna och lands-staten,
tingen fråganhur fördelningen beredskapskostnaderna slutligenom om av
skall kunna lösas. Med hänsyn till föreslår den lagen skall trädaatt att nya
i kraft först den 1 januari 1992 finns också möjlighet ytterligare utredaatt
frågor innefattar politiska avvägningar.som

I lagförslaget har placerat ersättningsbestämmelserna i de kapitel där
respektive sakfråga behandlas. I stället för kommentera principerna föratt
ersättningen i motiven till och dessa kapitel har vi valt härvart ett attav ge

samlad bild bakgrunden och skälen våratill ställningstaganden.en av



SOU 1989:42och landstingtill kommunerEkonomisk ersättning146

Vårt sammanfattningförslag i

landstingen delarrespektiveföreslår och kommunernaVi statenatt
medverkanrespektive landstingenspå för kommunernaskostnaderna

får såledesoch landstingen ersätt-Kommunernai totalförsvaret. en
beslutmedverkan enligtkostnader för sinsinamed hälftenning avav

såvälgälla planlägg-skalltotalförsvaret. Dettamyndighet istatlig
bl. de lokalaövningsverksamheten,ochutbildnings-ningen a.som

ersättnings-räddningskåren Dennai kommunerna.övningarna av
reservanordningarpå förinvesteringarockså tillämpasskallprincip

kommu-den aktuellaförutsättning dockledningsplatser. En äroch att
behövs.reservanordningenochgjort riskanalys attnen en

regel be-vidtar har ioch landstingenåtgärder kommunernaDe som
i kris ochför verksamheteni fred ochbåde verksamhetentydelse för

beredskapsinvestering tilldå för störstakostnadenkrig. de fallI en
utgårkrigkriser ochfredstida störningar ellerantingendelen avser

grunder.andraersättning enligt
åstadkomma förenklingvårt förslagUtgångspunkten för är att en

Fördelningennärvarande tillämpas.förersättningssystemdet somav
fåbörlandstingen och kommunernakostnader mellan samtstatenav

varaktig lösning.långsiktig ochen
problemdeslutgiltig lösninginteVårt förslag kan somavsessom en

på bästafrågan hurområde. gällerDetfinns inom detta om manex.
kostnader sedandeoch beräknarbegränsaroch enklaste sätt som

fördelas.skall

reglerBehovet5.1 av nya

fåtthar alltkommunerna störrebakgrundendenInte minst ettattmot an-
enkla ochförsöka hittadet angeläget rätt-försvaretför det civila är attsvar

medverkan ikommunernasfråga kostnaderna förhurvisa lösningar i to-om
med statsbi-Dagensmellan dem ochfördelastalförsvaret bör systemstaten.

tillkommit förbestämmelserpå olika enligtberäknas attdrag sätt somsom
också framförts i betän-Detta harbehöver bytasuppkomna behovlösa ut.

endast partiellasamtidigtunder 1980-talet,propositionerkanden och som
förutsätt-med sig osäkerhethar förtgenomförts. Dettaändringar har omen

sin medverkan ifå förersättningningarna för kommunerna to-statenatt av
åstad-också efterskallvåra strävadirektivtalförsvaret. I attattanges

det gäller ersättningarbl.regelsystemenförenklingar i närkomma ava.
statsmedel.

betydelse för kommuner-praktiskbidragsgivningen harDen statliga stor
pågått sedandiskussionständigadengivetberedskap. Det är att somnas

i kommu-har skapatgjortsändringaroch de partiella1970-talet orosom
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fåttoch till följd motivationen för genomföra beredskapsrefor-att attnerna
gått ned. Detta oroande. Kommunerna har högst väsentligaärmerna upp-

gifter inom totalförsvaret och det angeläget dessa genomförs påär att ett
tillfredsställande sätt.

Vi det därför nödvändigt ersättningsprinciperna omprövasattser som nu
i sammanhang. överskådligtEtt förenklat och ersättningssystem bör in-ett
föras. För kommunerna och landstingen det påangeläget deär ävenatt
längre sikt vilka förutsättningar de har arbeta under. Det fordrasvet att en
långsiktig och varaktig lösning. Detta har avgörande betydelse för atten
kommunerna och landstingen med kraft skall sig i beredskapsför-engagera
beredelserna.

Innan går på somin de lösningar förordar redovisar i avsnitt 5.2
och 5.3 hur ersättningssystemet i dag för olika beredskapsåt-ut typerser av
gärder och vilka principlösningar för finansieringen framförts undersom se-

år.nare

5.2 Nuvarande ersättningssystem

5.2.1 Planläggning, utbildning och övning

Mot bakgrund års1982 försvarsbeslut genomfördes hösten 1984vissa änd-av
ringar i civilförsvarslagen prop. 1984/85:49, 93FÖU rskr. hadesom sam-

Ändringarnaband med kommunernas roll i totalförsvaret. behövdes för att
kunna genomföra riksdagens beslut kommunerna skulle led-överatt taom
ningen civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det planlägg-av
ningsansvar medhänger detta.som samman

I propositionen fåkommunerna skulle ersättning föratt attangavs upp-
civilförsvarsplanerna och behövligarätta anpassningar i de kommunalagöra

beredskapsplanerna hållaför dessa planer aktuella. Den civilför-samt att
svarsplanläggning åladeskommunerna utföra skulle i möjligastörstaattsom
utsträckning samordnas med den beredskapsplanläggningen.kommunala

Principerna för ersättningen hade utarbetats provplanläggningskom-av
mittén Civilförsvaret Prooch kommunerna CK DsFöi betänkandet-
1983:10 Kommunerna och Civilförsvaret Ledning och påplanläggning-
lokal nivå.

CK frågaPro menade det inte kunde bli bedömning planlägg-att om en av
ningen den kommunala beredskapen och bedömning kom-av en annan av

planläggning civilförsvarsverksamheten. Kostnaderna för demunernas av
båda planläggningsområdena påskulle därför behandlas lika Enligtsätt.
kommittén borde kommunerna få ersättning för sina planläggningskostna-
der oberoende det gällde kommunal beredskap eller civilförsvarsverk-av om
samhet. Med samordnad planläggning skulle det dessutom praktiskten vara
svårt skilja den ersättning från den andra.att typenena av

I propositionen förordades med schabloniserad ersättningett system en
till kommunerna. För genomförandet planläggningen skulle varje kom-av
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invånare. Enligtdärutöver 5 kr.på 000 kr. och55grundbeloppfå perettmun
tillincitamentockså kommunernasådantskulleföredraganden systemett ge

besparingar.effektivisering och
levandeåstadkommasyftetövergripandetill detMed hänsyn att en-

beredskapsnivå förordade de-godtagbardärigenomplanläggning och en -
hållaförtilldelas delsskullesärskilda medel attpartementschefen även att

aktuell.hålla planläggningendels förpersonalen,hosaktuell kunskap atten
genomgripandefråndepartementschefenutgick attsammanhangI detta mer

härförår. Ersättningensjätteaktuellabli änskullerevideringar inte vartmer
1på 000 kr. kommun20årligt beloppi samtinrymmasansågs kunna ett per

år.invånare ochkr. per
1984:57 KommunernaSOUbetänkandetCK iredovisade Projuli 1984I

grundut-planläggning,samordnadledning,Gemensami totalförsvaret -
i Bor-provplanläggninggenomfördfrånerfarenheternaövningbildning och

utbildning förbehovetkommuneroch MoraMalmölänge, Eslövs, samt av
Tjäns-totalförsvarsutbildning.delta iskulle kommaförtroendevalda attsom

200bedömdes 3Totalti tjänsten.utbildningenansågs fullgöratemännen
genomgåkommai kommunerna500 tjänstemänoch 2 attförtroendevalda

be-1985-1988. Härutöverperiodenomgång underförstautbildningen i en
behövdeföljde efter valtreårsperiodunder ettkommitténdömde att somen

medtotalförsvarsutbildninggenomgåförtroendevalda20020 % de 3ca av
bedömdestjänstemännenförtroendevalda. Förtill omsättningenhänsyn av

Antalet500 tjänstemännen.% de 2uppgå till 10omsättningmotvarande av
nyckelbefattningari kom-påhärvidbyggdetjänstemänförtroendevalda och

munerna.
årfjärde skullekommittén kommunernaförordade vartHärutöver att ge-

nivåpå där kommunenslokaltotalförsvaretförledningsövningnomföra en
skulle detövningarår mellan dessaVarjeledningsorganisation skulle övas.

beredskapsdag i kommunerna.genomföras en
till kommunernaårligen betalatsmilj. kr.år cirka 14har utUnder senare

ochårligen för övnings-cirka 6 milj. kroch ut-planläggningför genomförd
bildningsverksamheten.

ÖCB stödmedberedskapcivilÖverstyrelsen förbetalasPengarna ut av
utgår enligtbeloppnominellaDecivilförsvarskungörelsen.§90 sy-somav

ändratshar inteersättning till kommunernaschabloniseradmedstemet en
de infördes.sedan

vid-derasföreslog. FörCKprinciper Proutanför destodLandstingen som
landstings-denföravdelatsmilj. kr översyndock 5kommande har en avca

klarläggafrämstMedlenberedskapsplanläggningen. attkommunala avser
ÖCB fördelatharlandsting och kommun.mellansamverkanbehovet av

schablonen.föreslagnaPro Ckenligt denmedlen av
sjukvårdshuvud-till26 milj. kr.utgår dessutombudgetåret 1988/89För

anvisningarövning enligtoch närmareutbildningplanläggning,förmännen
Även ersättningcivilbefälhavarna.ochsocialstyrelsenfrån annanstaten
totalförsvaret.inomför insatseroch kommunerutgår till landsting
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5.2.2 Lokala övningar

Övningsverksamheten undsättningsenheterna i krigsorganisationenav ge-
nomförs successivt lokalt i kommunerna och inte vid räddningssko-numera
lorna gjorde tidigare. Enheternas förmåga verka i krig förbätt-attsom man

påpersonalen den där den kommerövas verka.att Dettaortras genom att
underlättas befälet i undsättningsenheterna i alltatt väsentligtgenom nu-

den fredstidautgörs kommunala räddningstjänstpersonalen. Ge-mera av
den lokala övningsverksamheten skapas också ökade förutsättningarnom

för på effektivt utnyttja civilförsvarsresursernasättatt vid fredstidaett kata-
strofer. Som framhöllsi propositionen 1985/86:170 räddningstjänstlag,om

kan det lämpligt till räddningsvärn ingåratt itam. m. utvara personer som
civilförsvarsorganisationen. Vidare det angeläget för fredsräddningstjäns-är

Övningsverksamhe-förbättra beredskapen för olyckshändelser.ten att stora
medverkar till detta. Dessutom kan vissa rationaliseringseffekterten uppnås

bl. begränsningen restider för deltagare.a. genom av m. m.
Det finns i dag inte någon lagreglerad skyldighet för kommunerna att ut-

föra vissa uppgifter i samband med de lokala övningarna undsättningsen-av
Övningenheterna. enheterna sker i huvudsak under ledning detav av egna

befälet i enheterna med bistånd statlig personal. För kommunernaav upp-
kommer emellertid vissa merkostnader även för övningen.statenom svarar
Avsikten kommunerna fåär skall ersättningatt statsmedel för dessaav mer-
kostnader schablonbelopp. En principöverenskommelse mellangenom sta-

räddningsverk och Svenska kommunförbundettens har träffats. Denna in-
nebär det till varje kommun har undsättningsenheteratt utgårsom ett stats-
bidrag med 40 000 kr undsättningsenhet och övning, vilketper mot-anses

kommunens kostnader för övningen. Totalt innebär detta 3,2 milj.svara ca
årligen.kr.

5.2.3 Reservanordningar

När det gäller reservanordningar finns i dag bestämmelser §i 6 tredje stycket
lagen kommunal beredskap. Där kommunen eller landstinget,om attanges
efter länsstyrelsens förordnande, skyldigär vidta reservanordningar föratt

och elförsörjningen de särskildavatten- anordningar eller förbere-gas-, samt
delser för vattenförsörjningen och den allmänna hälsovården behövssom
med hänsyn till planlagd inkvartering i kommunen eller landstinget. Kom-

skyldighet vidta reservanordningar,att avseddaär uteslutandemunens som
för civilförsvarsverksamhetens försörjning med reglerad §är i 40 1vatten,

civilförsvarslagen.mom.
För kostnader kommun eller landsting haft åtgärderförett enligtsom en
§6 tredje fårstycket i lagen kommunen eller landstinget statsbidrag med 90

eller den del kostnadensstörre beloppprocent regeringen medger,av som
allt i den mån kostnaden kan skälig. Detta framgår §15 lagenanses av om
kommunal beredskap. Innan medel finns tillgängliga för beräknat statsbi-
drag får skyldighet vidta åtgärder §enligt 6 tredjeatt stycket inte gäl-göras
lande kommunen eller landstinget. Dennamot bestämmelse har såvitt vet
inte tillämpats, eftersom några medel inte har för ändamålet.avsatts
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minskasyfteiriksdagen,och attregeringentillbaka harårSedan ett par
säker-föråtgärderförbelopp attbetydandeavdelatsårbarhet,samhällets

tagitsbeloppMed deförsörjningen.kommunaltekniska uppsomdenställa
avde-60 milj. kr.hittills drygtbudgetproposition harårs1989ändamålet iför

integre-genomförtÖCB kommuneroch demedlen, endisponerar somlats.
be-klarläggaKRAS för ettfred-kris-krig attriskanalys omkommunalrad

Investerings-statsbidrag.femtioprocentigtfå tillkan ettföreliggerhov upp
åtgär-inteoch kommunenmellansåledes likadelas staten omkostnaderna

begränsassådana fallfredsbehovet. Imotiverasdelövervägandetillderna av
erfa-byggerkostnadsfördelningförPrincipernaersättningen.statligaden

ÖCB.genomförtsKRAS-projektet,k.från det avrenheter soms.

följande:uppställts ärprinciperDe som
skallreservanordningkravsamhällsekonomiskt varaattDet är enettD

beredskap.och högstaskärptunderfred ochbåde inyttig
fred-kris-avseenderiskanalysgrundasalltidmåsteanskaffningEn enD

krig.
inkanberedskapsnytta, statenfreds-såvälpåvisaranalysenOm somD
påtillgångmånetablering iochanskaffningkostnaden för avmed halva

medel.
anskaffningenförblirberedskapsnytta,någonpåvisarinteanalysenOmD

försörjningsansvarige.ellerverksamhets-denhelt förangelägenheten
dåanskaffning,eventuellblirföreligger, somfredsnyttaOm ingen enD

samhällsekonomiskfrångrundkravetnämndadet förstinte motsvarar
angelägenhet.statligheltsynpunkt, en

rimligtochmöjligtsådärrörliga, äranordningarnaskallprincipI varaD
fredsanvändning.flexibelmöjliggöraför att en

denbelastaskallreservanordningarunderhålldrift ochKostnader för avD
anordningen.harverksamheterde nyttaellerverksamhet avsom

ÖCB ställetikommunen utanpartanvänder inteformuleringar somI sina
till dettaAnledningen är stats-försörjningsansvarig. atteller"verksamhets-

kommunalaÖCB tillendastbegränsasbörinteenligtbidragsmöjligheten
bolag.ellerförvaltningar

materielTillhandahållande lokaler,5.2.4 m. m.av

inrättaförbl. attcivilförsvarslagen§ ansvaret40enligtharKommunen a.
skydds-andraochledningscentralerunderhållavårda ochoch samtutrusta

civilförsvarsverk-administrationförlokalerlämpligatillhandahålla avrum,
utbildning och öv-videllercivilförsvarsberedskap,vidsamheten attsamt
Ersättningförfogande.till stats-egendomochmaterielställa avning, annan

§§ civil-4544 ochutgår enligt 42,åliggandenandravissaochför dessamedel
försvarslagen.

beslutiregeringenhar ettcivilförsvarslagen prövats§44Tolkningen avav
vederbörandefalletaktuellai detfann attRegeringendecember 1988.den 1
merkostnaderdestatsmedel förersättningtillberättigadkommun avvar
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uppkom i samband med utnyttjandet kommunens lokaler. I beslutetsom av
huvudprincipen bör ersättningatt endast för deatt sär-angavs utgesvara

skilda kostnader åsamkats kommunen i samband med den tillhanda-attsom
håller lämpliga lokaler. Sådana kostnader kan exempelvis ökade kost-vara
nader för uppvärmning, städning, belysning, tillsyn föranletts attosv. som av
lokalen för vissanvänts civilförsvarsverksamhet.

5.3 Olika principer för finansieringen av
beredskapsåtgärder

1984 års försvarskommitté konstaterade de principer gällde för fi-att som
nansiering beredskapsåtgärder inom den civila delen totalförsvaret inteav av

enhetliga. Den bristande enhetligheten avsåg finansieringen såväl in-var av
vesteringar administrativa kostnader och driftskostnader.som

Försvarskommittén uppdrog därför i januari 1986 dåvarande generaldi-
rektören Gunnar Petri utforma förslag till finansieringsprinciper.att Petri
lämnade i september 1986 med förslag till sådana principer. Riks-rapporten
dagen anslöt sig till principerna i i samband med försvarsbeslutetrapporten
våren 1987.

Finansieringsprinciperna innebär i följande.stort
De beredskapsåtgärder fredstida störningar bör i normalfalletsom avser

genomföras och bekostas det myndighet, affärsverk, kommun,av organ -
landsting, företag har för den fredstida verksamheten.etc. ansvaretsom-
Statens kostnadsansvar för beredskapen sådana fredstida störningar börmot
därför begränsat till situationer vilka den verksamhetsansvarigemotvara
saknar reella möjligheter skydda sig och där detatt är samhällsintresseett

verksamheten kan fullföljas.att
Kostnadsansvaret för beredskapen kriser och krig bör delas mellanmot

och den har för denstaten aktuella verksamheten i fred. Vemsom ansvar
i det enskilda fallet skall för kostnaden bör bli beroende vil-som ansvara av

ket slag åtgärd aktuell. Sålundaär bör den skall upprätthållaav som som en
verksamhet under kriser och i självkrig för de administrativa kostna-svara
derna, dvs. kostnaderna för planerings-, utbildnings- och övningsverksam-
het. Dessa kostnader vanligen låga.är

årsI 1987 totalförsvarsproposition prop. 1986/87:95 anförde regeringen
kostnaderna för beredskapsinvesteringaratt ofta högaär och drabbar olika

delar totalförsvaret olika hårt. Huvudregeln bör på detta områdeav attvara
för kostnaderna. Undantagstaten bör dock helt eller delvis göras,ansvarar

beredskapsinvesteringarna medför väsentlig för vederbö-ex. om nytta
rande i den fredstida verksamheten.organ

När det gäller drifts- och underhållskostnader ansåg regeringen det äratt
svårt generellt lägga finansieringsansvaret på någonatt viss Förutsätt-part.
ningarna alltför varierandeär för detta skall möjligt. Förhållandenaatt vara

Ävenbör därför bedömas från fall till fall. på detta område bör frågan om
fredsnyttan investering ha betydelse för kostnadsfördelningen.av en
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förslag310 regeringenstill1986/87:11, rskr.FÖUsiganslötRiksdagen
administ-kommunernasfinansieringenförbörvidaretills avstatenatt svara

järnvägarstillhänsynanfördes bl.a.Vidare statenskostnader.rativa att av
utgångspunk-från allmännabedömningbörsituationkonkurrensutsatta en

beredskapsåtgär-järnvägarstill slutsatsenledervilket statensattgöras,ter
Även luftfartsverketsanslag.viafinansierashittills bör statender liksom av

övrigaåtgärder vidsådanamedananslagsfinansierasbörberedskapsåtgärder
Sjukvårdshuvudmän-driftsmedel.medfinansierasverk böraffärsdrivande

hälso-fredsmässigadenkostnaderna förförfortsättningenibör svaranen
i krig.neutralitet ellerunderochförkrigsskedesjukvården underoch ett

fortsättningfrågahärdettill ärnaturligt med hänsyn att avDetta är om en
verksamhet.fredstidanormalen

ersättningsbestämmelsertillVårt förslag5.4

utgångpunkt fördelningenförviktigFredsnyttan5.4.1 en

civiIförsvarsorganisationenföreslår vi4.1i avsnittredovisatvi har attSom
olikaknyts tillmed civilpliktpersonalDenbegrepp. utavskaffas tassomsom

kommunaladenförstärkercivilpliktigaMångai kommunen.verksamheter
biståskallhemskyddsorganisationeningår iandraräddningstjänsten, som
häl-den civilaförstärkercivilpliktigaVissaförvaltningar.kommunalaskilda

huvud-landstingetsstå underdärmedkommersjukvården och attochso-
mannaskap.

beredskapsplanlägg-samordningockså denHärigenom accentueras av
i civilför-1984/85:49 ändringarpropositionenmarkerades iningen omsom
lednings-innefatta, förutomkommerPlanläggningen attsvarslagen m.m.
deförteckningbeslutsförfarandet, överuppbyggnad och resur-ensystemets

såväl freds-vidbehövaskanlandstinget storaelleri kommunen somser
årfrånErfarenheteri krigsläge.kris elleriolyckor ett senareannanensom

allvarliga olyckshän-förberedskap mötagodpåvisat behovet atthar av en
vattenförsörjningen, översväm-ochavbrott i el-på dettaExempel ärdelser.

Tjernobyl.olyckan iochfarligt godsmedolyckortågkatastrofer,ningar,
halandsting haoch attsåledes kommuner nyttakan storSammantaget av

övningsverk-förgällerDetsammaberedskapsplanläggning.genomfört en
samheten.

fråga kom-påtaglig imycketfredsnyttanfunnit ärsålundaVi har att om
också vid skildaStatsmakterna harkris och krig.förberedskapmunernas

löpandeled iingåbörkrisberedskapsuppgiften ettuttalattillfällen att som
byggamanagement. Attmånga kallad crisesverksamhet,fredstida uppav

framtidaförochfredsverksamhetenberedskap för ettsärskild en annanen
rationellt.lämpligt ellersigvår intemeningenligtkrig kan vara vareanses

så långtsamordnasvarje tvivelvinnerBåda funktionerna attutan som
beredskapsuppbyggnaden harocksåvisarErfarenhetenmöjligt.det att enär

kommunalahela deninomsamverkansamordning ochförbetydelsepositiv
förvaltningen.
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ocksåVad har bör bakgrund den utveckling på-sagt motsesnu av som
går frågaoch kan förväntas fortsätta i integrationen civilförsvars-som om av
verksamheten och fredsräddningstjänsten. Kommunerna har sedan den
1 januari 1987 för ledningen civilförsvarsverksamheten i krig ochansvaret av
sedan den 1 januari 1985 för den planläggning i fred behövsansvaret som

Övningarför detta. undsättningsenheterna genomförs successivt lokalt.av
Förrådshållningen den behövs förmateriel verksamheten i krig skallav som
också ske lokalt. Samtidigt förutsätts ökad fredsanvändning materielenen av
och samordnad teknikutveckling för freds- och krigsverksamheten. Ge-en

vårt §förslag i 2 kap. 5 i den kommer förlagen mobilise-ansvaretnom nya
frånringen överföras länsstyrelserna till kommunerna. fårDärmed kom-att

direkt för personalen i krigsorganisationen. Kommuner-ettmunerna ansvar
såledesroll och har ökat väsentligt det gäller räddningstjäns-närnas ansvar

framgåri krig. Att utvecklingen fortsätter riksdagens beslutten senast av
med budgetpropositionen prop.anledning 1989 l988/89tl00, bil. FöUav
12, 149.rskr.

Den beskrivna utvecklingen leder till förutsättningarna föratt att ut-nu
nyttja räddningsresurserna för krig i den fredsmässiga verksamheten ökar
betydligt. Personal från krigsräddningstjänsten kan, framhölls i proposi-som

1985/861170tionen räddningstjänstlag, bilda räddningsvärn ochom m. m.,
därmed användas för förstärka heltids- och deltidspersonalen. Förebilderatt
till detta finns i andra länder, bl. Finland. Dessa räddningsvärn kan blia. en
naturlig förstärkning den fredstida räddningstjänsten, särskiltav om perso-
nalen och övad lokalt.är uttagen

När ledningsplatser sådet gäller byggs dessa de fullt kan utnyttjasatt utnu
för fredsmässig verksamhet. finns olika på sådanDet exempel fredsan-en

Ävenvändning. vid kriser inom fredkommun i och vid allvarliga olycks-en
händelser har det visat sig värdefullt ha tillgång till lämpligaatt resurser av
olika slag för ledning. Det finns därför intresse i kommunerna få till-ett att
gång till ledningsplatser.

frågaI kostnadsfördelningen för anskaffning reservanordningar harom av
princip utvecklats i huvudsak innebär delning investerings-atten som en av

kostnaderna mellan och kommun I vissa fall har emellertidägerstat rum.
anordningen klart freds- krigsändamål.eller Kostnaderna för investe-ett

då påringen fördelas sätt.annat

5.4.2 Kan omfördelasresurser

Enligt regeringens direktiv dir. 1984:5till kommittéer skall förslag som
medför kostnadsökningar för ocksåstatsverket finansieras. Vi kan därför
inte lägga fram förslag innebär påtagliga kostnadsökningar för staten.som
En modell skulle därför omfördela utgårde i dag i formattvara resurser som

statsbidrag. Med hänsyn till själva beredskapsplanläggningen ärattav nu ge-
nomförd skulle lösgöra statliga medel bort statsbidra-sättett att att tavara

för planläggningskostnaderna, något lågmöjligen bakom års1984gen som
försvarskommittés fråga.uttalande i denna
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RRV emellertid i sin revisionsrapport Civilför-Riksrevisionsverket har
1988-09-28, 1987:1575beredskapsplanläggning Dnr anförtoch övrigsvars-

försämra beredskapenavveckling den statliga ersättningen skulleatt en av
beredskapsplaner.skillnader mellan kommunernas Dess-och leda till större

statsbidraget innebära motiva-ansåg skulle avvecklingRRV, attutom, en av
småoch främst kommunerför beredskapsplanläggningen minskartionen att

Ävenfår möjligheterna bedriva statlig tillsynresurssituation.sämre atten
anförde vidare modell för beräkning ersättningskulle minska. RRV att aven

skilda behov skulle bli mycket komplice-hänsyn till kommunernastarsom
utifrånbestämma ersättningens storlek varje kommunsrad och dyr. Att

lämpligt. sådanplanläggningskostnad bedömde RRV inte heller Envara
svåröverskådlig. förordade därför sinbli RRV ikonstruktion skulle rapport

ersättningens storlek admi-modell för beräkningnuvarande äratt somav
behållas.börnistrativt enkel

på flesta fallkostnaderna i de5.4.3 Stat och kommun bör dela

överskådligtförenklat, och varaktigtbör det skapasSom vi tidigare sagt ett
krångeladministrativt skall kunna minska, delsersättningssystem dels för att

förfå klarhet i vilka förutsättningar gällerför skallkommunernaatt som ar-
få på kommu-sin kan positiv inverkanbetet i framtiden, vilket i väntastur en

beredskapsförberedelserna.iengagemangnernas
sådant detersättningssystemdet gäller utformningenNär ett ser somav

på kostnaderna.och kommunerna delar Dettarimligt och lämpligt att staten
totalförsvaretockså den fördelen verkligenskulle ha att man ser som en ge-

frågadet här gälleruppgift. kommunala uppgifterDe är omsommensam
försörjning och räddning. I fredstid dettaöverlevnad,civilbefolkningens är

framgåroch landstingen. Som detuppgifter för kommunernanaturliga av
kris krigföregående för god beredskap i ochhar de insatser ävengörssom en

i kommunerna och denden fredsmässiga verksamhetenbetydelse förstor
måste olyckshändelser olika slag. Ifinnas för allvarligareberedskap avsom
fråga för och kommunerna.detgrunden är statenett gemensamtom ansvar

kostnadernaföreslår alltså kommunerna för halvaVi skall ersättaatt staten
Uppenbarligenförsvaret kommunerna har.för de uppgifter i det civila som

riksdagen beslutar Be-ambitionsnivån beroende de anslagblir om.somav
rnål-genomförda och riska-måste också bakgrunddömningar göras mot av

blir därför beroendeOmfattningen de insatser skallnalyser. görassomav
tilldelning medel enligt defrån statliga myndigheterbeslut av ossom avav

Härvid kan schablonersättning tilläm-ersättningsprinciperna.föreslagna en
tillledning de överväganden legatkan bestämmas medDenna somavpas.

för planläggning, övningsverksamhetför den nuvarande ersättningengrund
reservanordningar.och

beredskapskostnadernade administrativaPrincipen hälftendelningom av
frågavår också för landstingens uppgifter i plan-mening gällabör enligt om

utbildning och övning.läggning,
hälftendelningvårt förslag principielldettaVi medvetnaär att om enom
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åberedskapskostnaderna mellan sidan, och kommunerna ochstaten,av ena
å Vårtlandstingen, andra sidan, kan invändningar. förslag bör,möta som

förut inte heller slutgiltig lösning alla de problemnämnts, som en av somses
finansieringsområde.finns bara på fråganinom detta Vi kan här peka om

hur på förhållandevis smidigt och enkelt begränsar och beräknarsättettman
såde sedan fördelas. sinnrikt för sådanakostnader skall Ett än systemsom

får svårigheteröverväganden självfallet inte leda till onödiga administrativa
sådana svårigheterför dem skall tillämpa Vi docksystemet. attsom menar

åtminstone månbör kunna undvikas eller i möjligaste begränsas kanom man
tillämpa med schablonersättningar. Ytterligare studier och över-ett system

finnerläggningar kan för övrigt leda till andra slag beredskapsför-att man av
beredelser seuppförande branddammar och skyddsrumsbyggandeän av
följande 5.4.4 frånavsnitt kan motivera undantag hälftendelningsprin-som
cipen.

vårMot denna bakgrund har vi valt i anslutning till väsentligaatt
huvuduppgift fram förslag till sammanhållenlägga och lagstift-att en ny-
ning civilt försvar i rimlig omfattning underlag för fortsattalämna ettom -
diskussioner överläggningar kommunernaoch mellan och lands-staten,

frågantingen fördelningen beredskapskostnadernahur slutligenom om av
skall kunna lösas.

Åtgärder5.4.4 hälftendelninginte motiverarsom en

I vissa fall kan, förut har beredskapsåtgärd i allt väsentligtnämnts,som en
hänföra till antingen fredsverksamhetens eller krigets behov. Detattvara

kan branddammar.gälla Dessa kan avsedda enbart för verksam-ex. vara
heten också tjänai krig eller byggda för uteslutande fredsmäs-attvara som
siga sådana fallKostnaderna bör naturligtvis i betalas denreserver. av som

ocksåför verksamheten. bör enskilt fallErsättningen i kunnaettansvarar
utgå med nedsatt belopp.

skyddsrumsbyg-När det gäller principerna för ersättning i samband med
gande och besiktning skyddsrum har vi redan i avsnitt 4.7sagtav som- -

påi avvaktan års befolkningsskyddskommittésställningstagande till 1988ett
betänkande SOU 1989:17 Risker och skydd för befolkningen medsamt
hänsyn års fåtttill det uppdrag 1988 försvarskommitté har inte funnitsom
anledning andra de dag.principer gäller iöverväga änatt som
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Särskilda yttranden

1 Särskilt yttrande Evert Zetterberg, sakkunnigav

Med 1982 års försvarsbeslut inleddes den efterhand kraftigt utökade roll som
kommunerna fått inom totalförsvaret. Nya uppgifter har under den senaste
femårsperioden successivt tillförts kommunerna vilket har försvårat kommu-

möjligheter bedöma helheten olika kostnaderattnernas och resursinsat-av
Denna överföring pågåruppgifter fortfarande.ser. Flera väsentliga frå-av

bl. den ekonomiskt och administrativtgor materielhanteringena. tunga- -
fortfarandeär olösta. Det kommer således ytterligare tid innan kom-att ta

roll i totalförsvaret fyllts till alla delar. Färdriktningenmunernas emeller-är
tid klar. Kraven på kommunernas resursinsatser kommer öka.att

För vår beredskap har "kommunreformen" 1982 säkerligen varit bra. Yt-
terligare förbättringar torde kunna förväntas inte minst bakgrundenmot av
det samlade det civila försvaretöver i våra förslaggrepp presenterarsom
till lagtexter och i motivtextema. Ett flertal våra förslag inom områ-av ex.
det för utbildning och övning förär närvarande inte reglerade i lag även om
verksamheten sådan redan gångi iär kommunerna sedan något årsom till-
baka.

Andra förslag mobiliseringsansvaret flyttasatt frånöver tillex. staten-
kommunerna ellerär mindre oprövade nyheter. Sammantaget ökarmer-
kommunernas roll i totalförsvaret.

Mot den tecknade bakgrunden kan jag inte ställa mig bakomovan utred-
ningens förslag i fråga ekonomisk ersättning till kommunerna. Jagom anser

kommunernas arbeteatt med planläggning och övriga beredskapsförbere-
delser i princip skall fulltersättas med statsmedel. Ett väsentligtut motiv för
detta synsätt kommunernaär kan drabbasatt högst olika beredskapskost-av
naderna beroende på bl. skillnader i geografiskt läge, storlek och struktur.a.
Utredningens förslag och kommunernaatt staten delar på kostnadernaom

viss möjlighet motverka konsekvensernager att dessa skillnader,av men ger
enligt min mening alldeles för låg kostnadstäckning för kommunerna i abso-
luta tal.

Jag inte utredningen överhuvudtagetatt har klarlagt vilkaanser kostnader
Askall grundutgöra för delningen enligt 50-50-principen.som Ett genomfö-

rande förslaget till så oklar kostnadsdelning kan leda tillav onödigt admi-en
nistrativt krångel. En schablonersättning den vi har i dag för planlägg-typav
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utredningenregelmed dendelskompletteradningskostnaderna som
det finnsersättninghögrefår beslutaregeringenföreslår dvs. omatt om-

aktuellt penning-tillårligen räknasersättningendelssärskilda skäl att upp-
Även materielkostnaderochlokal-dehantera.lättareskullevärde, attvara

för självaskallheltföreslår kommunernautredningen att svarasomm. m.
förenkladsådanförförutsättningschablonersâttning. Eningå i dennabör en

vilkakännedomharemellertidersättningen är attberäkning ommanav
schablonisera.aktuellakostnader är attverkliga som

genomföra lo-för kommunernaskyldigheten attlagfästaföreslagnaDen
rädd-övades vidhelt nyligenfram till statensför enheter,övningarkala som

negativaför kommunernaochmedförräddningsskolor,ningsverks stora
kommunernasnärvarande ersättsFörersättningen.gällervadkonsekvenser

för-utredningensmedhalveraskommaskullemerkostnader fullt attut men
slag.

hälftendelningÄn torde förslagetför kommunernaoacceptabelt ommera
Framförbli.kommaledningsplatser attuppförandeförutgifterna nyaavav

finansieringsmodellen; dels berörsföreslagnadentvå skäl talarallt emot
de beloppdelsinvesteringarna, ärdeifrån kommunerlångt alla tyngstaav

betydande.sigdet rör om
överskådligt och varaktigtförenklat,skapaUtredningens strävan ettatt

förutsättningarvilkafå klarhet iskallkommunernaförersättningssystem att
börmin meningEnligtsig bra.iframtideni ärarbetetgälla förskallsom

omfattandeiinnemittär ettnärMenfortsätta.detta arbete att nu -
ersättningsfrågorna,iförslagutredningensgenomförareformarbete -

fullfölja denfulltförsvåra möjligheterna utallvarligt attsannolikt re-skulle
under 1990-talet.nivå skepå lokaltotalförsvaretformering avsessomav

sakkunnigSvcman,yttrande EvaSärskilt2 av

den harföreskrivs,särskiltinteskall,ansvarsprincipen annat somEnligt om
ochunder skärptbehålla dettai fredverksamhetvissför ansvarenansvar

då. innebärupprätthållas Dettaskallverksamhetenberedskap,högsta om
blandförhafortsätta ansvaretde kommerdel attlandstingens an-för attatt

Landstingsför-principsjukvården. Detta ärochcivila hälso-den somennat
bakom.sigbundet ställer

uppgift. Dethuvudsak statlig äritotalförsvaret ärFinansieringen enav
de merkost-från förersättningskall ha statenlandstingenrimligtdärför att

totalförsvaret.imedverkanderasföljdtilluppkommernader avsom
Landstingsförbundetsförsvarsbeslut har sty-års1987anledningMed av

sinriksdagoch omprövarregeringbegärtregeringenskrivelse tilli attrelse
försörjningsbered-sjukvårdensochhälso-förframtidapå det ansvaretsyn

åtgär-erforderligamåste finansierafortsättningsvisoch ävenskap att staten
och i krig.kriserunderförsörjningsberedskapsjukvårdensochder för hälso-

pågående försvarsutre-dendirektiven tilliregeringenföranletthar attDetta
försvarsbeslutårsden i 1987studerarutredningenbegäradningen att om
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fastlagda uppdelningen detär ändamålsenliga nåansvaret mest sättetav att
god beredskap.en

CFL-utredningen föreslår skall betala halva kostnadenatt förstaten lands-
tingens uppgifter frågai planläggning, utbildning och övning. Vilka kost-om
nader skall grundutgöra för delning enligt denna princip inte klarlagt.som är
Enligt min mening dettaär innebär återgångett system till kon-som etten
troll- och planeringstänkande måste otidsenligt. För-som numera ansesvara
slaget också administrativtär betungande för och landstingen ochstaten ger
otillräckligt med till landstingen.pengar

För närvarande erhåller landstingen för innevarande försvarsperiod till
och med 1991/92 schablonbidrag för planläggning,ett utbildning och övning.
Bidraget utgår 1989/90 med 26 miljoner kronor. Regeringsbeslutet dennaom
ersättning fattades efter överläggningar med Landstingsförbundet.

Ett sådant med schablonersättningsystem administrativtär enkelt och i
överensstämmelse med hur relationerna mellan och landstingstat numera
utformas på andra områden. råderDet allmän enighet statlig detalj-attom
styrning bör undvikas. Vad gäller schablonersättningens storlek måste prin-
cipen landstingens arbete medatt planläggning och övriga beredskaps-vara
förberedelser skall fulltersättas med statsmedel.ut

Beträffande reservanordningar det angelägetär slå fast alla kostna-att att
der för landstingen krigsbehoven skall bestridas statligasom genereras av av
medel. Det finns innebär landstingenett system bekostarattnu som reserv-
anordningar faller inom för fredsstandarden medansom ersät-ramen staten

landstingen för de merkostnaderter uppkommer till följd de högresom av
krav krigsutnyttjandet ställer. Eftersom detta fungerarsom väl, finnssystem
det ingen anledning ändra på det.att

Sammanfattningsvis kan utredningenssägas avsikt skapaatt enkeltatt ett
och varaktigt ersättningssystem för landstingens insatser för totalförsvaret är
lovvärt. Därför det desto tråkigareär konstatera utredningenatt inteatt
lyckats på denna punkt. Principen måste landstingen skall ha fullattvara
ekonomisk ersättning för de merkostnader uppkommer till följd de-som av

medverkan i totalförsvaret.ras
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Bilaga 1

@

Kommittédirektiv
E@

W

Dir 1985:1
Översyn civilförsvarslagstiftningenav m. m.

Dir 1985:1

Beslut vid regeringssammanträde 1985-01-17

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Thunborg, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredareatt tillkallas fören författnings-göraatt en
teknisk översyn civilförsvarslagen 1960274, omtrycktav 1984:1026 och
lagen 1964:63, omtryckt 1984:1027 kommunal beredskap de andraom samt
författningar reglerar de frågor behandlassom i dessa lagar.som

Bakgrund

Grundläggande bestämmelser civilförsvaret finns i civilförsvarslagenom
och civilförsvarskungörelsen 19602377, ändrad 1984:1029. Kom-senast

medverkan i de delarmunernas totalförsvaret inte hör tillav som
civilförsvaret regleras i lagen kommunal beredskap och kommunalaom
beredskapskungörelsen 19642722, ändrad 1983:633.senast

På grundval 1984/85:49 ändring i civilförsvarslagenav prop. 1960:74,om
beslutade riksdagen FöU rskr 93m. m. den 14 december 1984 om

omfattande ändringar i de nämnda lagarna för kommunerna skall kunnaatt
över för ledningenta civilförsvarsverksamhetenansvaret lokal nivå iav

krig och det planläggningsansvar i fred hänger härmed. Isom samman
propositionen s. 36 anförde föredraganden bl. det nödvändigtär medatta.

genomgripande översyn de författningaren berörs förslagenav ochsom av
han avsåg återkommaatt till regeringenatt med förslag hur dennaom

översyn bör genomföras.
Mot bakgrund det anförda finner jag särskild utredareav böratt en nu

tillkallas för dennagöraatt översyn.
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Uppdraget

flera lagarellerEn

debl.och 36föredraganden 35s.anförde attproposition nyanämnda a.
fleraförfattningsreglerascivilförsvarsuppgifterna kundekommunala

Vidareregleringen.påverkadeutredningarpågåendefleraocholika sätt att
beredskapkommunalförhållandet till lagenföredragandenpekade att om

iregleradesuppgifternakommunaladeproblemvålla vissakunde nyaom
iföreskrifternamellanharmoniseringenOckså brister icivilförsvarslagen.

civilförsvarslagenoch1983:1001ändrad1974:80.brandlagen senast
ochkrigigällerbrandlagen ävenföredragandenframhöllpåtalades. Bl.a. att
harSamtidigtkrig.fortgå underskalli lagenreglerasverksamhetdenatt som

brandförsvaretställaskyldighetcivilförsvarslagenenligt attkommunerna
anfördesförfogande. Detcivilförsvarsorganisationenstilldessoch resurser

räddningstjänstkommitténsmedsambandifick lösasproblemdessa attatt
regeringskansli-iräddningstjänst behandlasEffektiv1983:77SOUförslag

krig iuppgifter ikommunernasinteifrågasattespropositionen ävenl omet.
kommunallagstiftningen.ireglerasmån bordeviss

fickvaldeslösninglagtekniskadenframhöllFöredraganden sesatt som
förutomställningstaganden till.påavvaktanövergångsvis ilösningsom en

1984:3 Kommu-Ds Föbetänkandenaräddningstjänstkommitténs förslag.
Räddningsver-1984:2krig. Ds Föberedskap ochunderbeslutsordningnal

uppdragdetnämndesVidareKommunalförbund.1983:15Ds Cochket
ledningenrationaliseringsinstitut överförsvaretsregeringen att segettsom

sitt förslaghar lämnatInstitutettotalförsvaret.civiladet som n.numeraav
regeringskansliet.bereds i

splittradcivilförsvaretberörlagstiftningdenanförda visardet ärSom som
de olikamellanockså harmoniseringenibristerDetolika lagar.på antalett

regelsystemskapadärföruppgifter börutredarens ettEn attlagarna. varaav
begreppsmässigt.ochsystematisktihopnuvarande hängerdetbättre änsom

fårlagari eller flerasamlasskallcivilförsvarsbestämmelsernaHuruvida en
frittutredaren pröva.

Förfoganderäu

inkvarteringsbostad i krigupplåtaskyldighet1964:641 attl lagen om
fastighets-förskyldighetervissareglerfinns1978:267ändrad omm. m.

till kommunernashänsynMedutrymningmedsamband nyaiägare m.m.
ilagstiftningsärskilda sättasdennabehovetcivilförsvarsuppgifter kan av

man de behövs.denibestämmelser.dessabör övervägaUtredarenfråga. om
civilförsvarsfrågtwrna.reglerarlagverki detinordnaskan som

förfogande-behovetundersökautredarenbörsammanhangdetta1 avom
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för civilförsvarsändamálrätt skall tillgodoses bestämmelser i Civilför-genom
svarslagstiftningen eller i förfogandelagen l978:262. ändrad senast
1981:838.

Besvärsförfararzdel

Besvärsreglerna i civilförsvarslagen sváröverskádliga.är Det kan isättas
fråga inte besvärsrätten kan begränsas jfr 1983/8-k120om prop. om
regeringens befattning med besvärsärenden. I varje fall bör en mera
enhetlig besvärsordning kunna utformas. Utredaren bör klarlägganärmare
detta.

Beslursfanarnas medborgarskap

l betänkandet Kommunal beslutsordning under beredskap och krig
aktualiseras frågan krav svenskt medborgarskap för förtroendeupp-om
drag eller tjänst inom kommuner och landstingskommuner. Utredningen
föreslår endast de förtroendevaldaatt svenskaär medborgare får delta isom
eller vidnärvara handläggningen ärenden betydelse för rikets säkerhet.av av
Utredningen har det ocksa för vissa kategoriernoterat tjänstemänatt kan
behövas ställas krav svenskt medborgarskap. då dessa i störreo. m.
utsträckning de förtroendevaldaän kontinuerligt arbetar frågormed kansom

betydelse för totalförsvaret.stor l betänkandetvara lämnadesav inte något
förslag frågan.i eftersom den ansågs ligga utanför utredningens uppdrag.
Utredningen emellertid frågan bör bli föremål föranser att snarast

Ävenöverväganden. denna fraga bör klarläggas utredaren. Frågorav av
liknande har behandlatsi diskrimineringsutredningensart betänkande Ds A
1984:6 Om utlänningars rättsliga ställning. Betänkandet bereds in.
regeringskansliet. Detta arbete bör beaktas utredaren.av

Förenkling

Utredaren bör i samband med iversvnen efter astadkomntztsträva att
förenklingar i regelsvstemen jfr 1983 84119 förenklingprop. om av
myndigheternas föreskrifter. anvisningar rad.och Det kan exempelvis gälla
de olika bestämmelser kommunerna ersättning statsmedel försom ger av
civilförsvarsverksamheten eller beredskapsverkszimhet. En tttgâings-attnan
punkt bör därvid undvika detaljreglerittgzir. Detta ligger i linjeatt medvara
det arbete bedrivs inom komntunberctlttittgett C 198310.som stat -

Demokratiberetlitingen C l983zll3l skall bl. utarbeta principskiss tilla. en
hur reglerna kommuner och landstingskotmtuntcr i framtiden börom vara
systematiscrzttlc och utformade i laigstiftnittgcit. Ett syfte denär göraatt
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överskådlig.ochbegripligkommunallagstiftningengrundläggande mera
med degår förenaså dessasina förslagdärför utformabörUtredaren attatt

på.inriktatdemokratiberedningens arbete ärmål som
civilförsvarslagstiftningen ärverkställighetsföreskrifter tillRegeringens

möjligheternabörpå författningar. Utredaren prövasplittrade flera att
språklig författnings-från ochdemföreskrifter ochsamordna dessa överse

teknisk synpunkt.

bedrivandeArbetets

demokratibered-medi samarbetesitt arbeteUtredaren bör fullgöra nära
roll icivilförsvaretsfrågorkommunberedningen. l rörningen och stat som-

invandrarverk.samråd ske medflyktingomhändertagandet bör statens
årutgången 1986.vidbör avslutatArbetet senast avvar

Hemställan

jag regeringenanfört hemställerjag harhänvisning till vadMed attnu
för försvarsdepartementetbemyndigar chefen

kommittéförordningenomfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -
författningstekniskgenomföra Översynmed uppdrag1976:119 attt aven-

kommunal beredskap1964:631960:741 och lagencivilförsvarslagen om
ifrågor behandlas dessadeförfattningar reglerarde andrasamt somsom

lagar,
biträdeochsakkunniga, sekreterarebesluta annatexperter,att om

utredaren.
jaghemställerVidare

fjärde huvudtitelnsskall belastabeslutar kostnadernaregeringen attatt
kommittéanslag.

Beslut

och bifaller hansföredragandens övervägandensig tillRegeringen ansluter
hemställan.

Försvarsdepartementet
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Kommittédirektiv
EVE

W

Dir. 1987:38
Tilläggsdirektiv till utredningen Fö 1985:01 över-om

civilförsvarslagstiftningensyn av m.m.

Dir. 1987:38

Beslut vid regeringssammanträde 1987-08-20

Statsrådet Wickbom anför.

Mitt förslag

Jag föreslår utredningen Fö 1985:01att översyn civilförsvarslag-om av
stiftningen tilläggsdirektiv i uppdragm.m. genom attges

överväga och lämna förslag till terminologi inom vad i dagen ny som-
benämns civilförsvar.

lagenöver 1960:513 beredskapstillstånd och de andra författningarse om-
berörs därav.som

behovetöverväga ytterligare lednings- och samordningsbestämmelserav-
för totalförsvarets civila del.

Bakgrund

Med stöd regeringens bemyndigande den 17 januari 1985tillkalladesav en
särskild utredare med uppdrag författningstekniskgöraatt översynen av
civilförsvarslagen 1960174. omtryckt 1984:1026 och lagen 1964263.
omtryckt 1984:1027 kommunal beredskap de andra författningarom samt

reglerar frågorde behandlas i dessa lagar.som Enligt utredningens.som
direktiv dir. 1985: l skall utredningen b|.a. söka lösningar möjliggörsom en
harmonisering nämnda författningar och därigenom skapa regelsystemav ett

bättre detän nuvarande hänger ihopsom systematiskt och begreppsmäs-
slgt.

Efter direktivens tillkomst har riksdagen fattat beslut antalettom
reformer påverkar utredningens arbete.som

På grundval regeringens förslag i 1984/85:160 ledningen deav prop. om av
civila delarna totalförsvaret beslutade riksdagen FöU 1984/85:1 rskr.av
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samhällssek-indelas eftertotalförsvaret skulledelencivila388 denatt av
varjemyndighet förcentralmed ansvarigfunktioneri olika entorer

funktion.
juliförsvar den 1986ekonomiskt 1förÖverstyrelsenskulleEnligt beslutet

ÖCB med vidgade arbets-beredskapför civilÖverstyrelsenombildas till
beredskapför kommunalriksnämndenskulletidpunktViduppgifter. samma

ÖCB. Genomtillberedskap knutetkommunalråd förombildas till ett
påtagligttotalförsvaretirollvidare kommunernasbeslut harriksdagens

totalförsvars-högsta civilaskallkommunstyrelsensåutökats sätt att vara
nivå.lokalmyndighet

ocksåriksdagengodkändebeslutetovannämndaanslutning till detl
räddnings-befolkningsskyddet ochförslag ledningenregeringens avom
inrättadesjuli 1986rskr. 389. Den 1FöU 12.1984/851161.tjänsten prop.

civilför-upphördetidpunktfränräddningsverk SRV ochstatens samma
brandnämnd.ochsvarsstyrelsen statens

beslutade regeringenorganisationsförändringarföljd dessaSom en av
totalförsvaretsinomsamordningledning och1986:294förordningen om

kraft den juli 1986.trädde i 1del. Förordningencivila
ÖCB beredskaps-samordnaleda ochskall i fred bl.a.förordningenEnligt

rädd-Statensmyndigheter.funktionsansvarigavid övrigaförberedelserna
funk-myndighet förfunktionsansvarigförordningeniningsverk somanges

befolkningsskydd ochdelfunktionernainnehallercivilförsvartionen som
räddningstjänst.

räddningstjänstlag170regeringens 1985/86:På grundval m.m.omprop.av
i december 19861986/87581986/87:2. rskr.riksdagen FöUbeslutade att

brandlagen102. Lagen ersätterräddningstjänstlagen 1986: 1lag.anta en ny
vid i atomanliigg-skyddsatgärder olyckor1960:3311974:140. lagen om

innehåller bl.a.1962291. Lagenbrandstadgantill delningar och enm.m.
räddningstjänstoch statligräddningstjänstkommunalbestämmelser om

i krigräddningstjänstensamt m.m.

Uppdraget

civilförsvarBegreppet

nivålokalcivilförsvarsverksamhetenledningenöverföra1 syfte att av
fred hängeriplanläggningsansvardetcivilförsvarsberedskap ochunder som

ändringarär 1984riksdagenbeslutadehärmed till kommunerna, omsamman
Ändring-rskr. 93.FöU1984/8549.1960:74 prop.civilförsvarslageni

januari 1987.deni kraft 1träddearna
börcivilförsvarföljande. Begreppetanfördes bl.a.propositionenI avse en
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verksamhet och inte organisation. Behandlingen frågornaen av om
ansvarsfördelning och samordning olika slag civilförsvarsverksamhetav av
mellan bl.a. statliga myndigheter. kommuner och landstingskommuner
kräver begreppet civilförsvaratt definieras och civilförsvarsverksamhe-att

innehåll bestäms ochtens i förhållandeavgränsas till andra verksamheter
inom totalförsvaret. När omfattningen civilförsvarsverksamheten ärav
klarlagd och definierad pä tillfredsställande kanett sätt föransvaret
verksamhetens olika delar fördelas mellan statliga myndigheter. kommuner
och landstingskommuner m.fl.

l propositionen föreslogs vidare begreppet civilförsvar i civilförsvarsla-att
skulle definition knyternärmare tillgen definitionen i tilläggs-ges en som an

protokoll l den lljuni l977 till ienêvekonventionerna den 12 augusti l949
rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter.

l §l civilförsvarslagen vad i dag civilförsvarsverksamhet.äranges som
Genom beslut riksdagen har Sverige ratificerat såvälav nyssniimnda

protokoll det andra tilläggsprotokollet. icke-internationellasom som avser
väpnade konflikter. l det första tillåiggsprotokollet definieras civilförsvar som
humanitära uppgifter i syfte skydda civilbefolkningenatt faror i sambandmot
med fientligheter eller katastrofer. hjälpa dem övervinna de direktaatt att
följderna härav tillgodose de nödvändigasamt förutsättningarnaatt för dess
överlevnad. Inom denna alltsa medger folkriittsligt skydd förram. som ett
personal med civilförsvarsuppgifter i händelse väpnad konflikt. kanav en
varje nation. antagit sig respektera och tillämpa detatt första.som
tilliiggsprottwkollets regler. själv vadavgöra inom landet betraktaiirsom att

civiltörsvztrsverksamhet.som
Vid den informations- och utbildningsverksatnhet bedrivs inomsom

totalförsvarets civila del har det visat sig det finns vissa oklarheter ochatt
missuppfattningar detnär gäller såtdana uttryck civil beredskap. civiltsom
försvar. den civila delen totalförsvaret och civilförsvatr.av

l sin 3/84 Ledningen detrapport civila försvaret anlörtlenr försvaretsav
rationaliserittgsittstitut FRI uttrycket civilféirsvat internationelltatt harsett

mycket vid innebörd och täckeren verksamhet hör till flera desom av
funktioner ingar i den civila delen totalföitsi/aret.som FRI förordadeav
därför attvåiitdning intrycken befolkningsskydtlen och riitlnlningstjåinst förav
den verksamhet för itiirvzirttndc i Sverige med civilfiirsvat".som avses

l förordningen 1986:394 ledning och santortlttiitg inom totalfi3rszt-om
civila delrels funktionen civilförsvztratt omfattat hefolknittgsskydd;utges

och riitltlitittgstjiinst.
BLa. med håirtsyn till vad ltiir har redovisats ltör utredningensom iverviiga

möjliglteterttat vidga det svenska civilförsvarsbcgreppelatt inom förramen
det första tillaggsprotokollets folkråittsligt fastställda definitioner. Utred-
ningen bör vidare överväga uttrycket civiltörsvar i fortsâittnittgeit börom
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behållas uppgifter utredningen komma föreslå eller detför de kan att omsom
stånågot eller andra uttryck. Det bör utredningenbör medersättas annat

terminologi också i övrigt inom omrä-fritt lämna förslag till ändradatt
det.

det ankommerbör redovisas i det regelsystemUtredningens slutsatser som
föreslå enligt de ursprungliga direktiven.utredningen att

Beredskapsbegrepper

utvecklingden propositionen totalförsvarets fortsattal senaste om
1986/8795, bil. anfördes bl.a. den administrativa beredskapen1 att

beredskapsförfattningarna delvis alderdom-uppvisar vissa brister och äratt
innehåll andra hotbilderform och i utsträckning skrivnaliga till och stor mot

departementschefen nödvändigt ochde nuvarande. Det enligtän att ensavar
dessa författningar till dagens behov.anpassa

beslutDepartementschefen uttalade vidare det nödvändigtär attatt som
beredskapshöjande atgärder föreriktas statliga myndigheter ettmot om

landstingskom-beredskapstillständ också får i kommuner ochgenomslag
ansåg departementschefen det fanns skälMot denna bakgrund attattmuner.

beredskapstill-författningsteknisk lagen l96l:5l3göra översynen omav
stånd hithörande författningar.och

sådan och detEn har ankytning till utredningens arbete tillöversyn nära
uppdrag fråga civilförsvarsbegreppet jag berört i det föregående.i om som

beredskapstillstzindUppdraget bör inte begränsas till lagen l9otlz5l3 om
och hithörande författningar bör samtliga beredskapsbestämmcl-utan avse

Syftet åstadkomma enhetlig begreppsbildning. Utredning-är attser. en mer
ocksåbör därvid beakta vad gäller för det militära försvaret.en som

Utredningen bör därför i uppdrag l9ollz5l3få lagenöveratt omse
beredskapstillstand och övriga författningsbestiimmelser berörs dair-som
av.

Det civila mIalfiinrvurøIs ledning och .samordning

En effektiv ledning samordning viktigaoch viil fungerande iiren
Indelningenförutsättningar för styrkan hos den civila delen totalförsvaret.av

den civila delen i roll itotalförsvaret funktioner kommunernassamt nyaav av
tidigare.totalförsvaret har skapat bättre möjligheter för detta ännu

förordningen 1986:294 totalförsva-l ledning och samordning inomom
ÖCB hcredskapsförheredelscr-civila del leder och samordnarrets attanges

vid funktionsansvariga Förordningen tillämpligövriga myndigheter. iirna pa
totallörsvziretsmyndigheterna under regeringen med undantag för chefs-

nämnd och myndigheterna inom det försvaret.militära
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l beredskapsförfattningarna finns i dag endast knapphändiga bestämmel-
ledning och samordning. Dettaser gällerom exempelvis möjligheterna för

myndigheter pä central och regional nivå meddela föreskrifteratt sido-mot
ordnade och underlydande myndigheter kommuner ochsamt landstings-mot
kommuner. Frågan berör också enskildas och företags medverkan i
totalförsvaret.

Utredningen bör överväga behovet sådana lednings- och samordnings-av
bestämmelser för totalförsvarets civila del och lämna de författningsförslag

ivervägandena föranleder. Utredningensom böri denna fråga samråda med
Överstyrelsen för civil beredskap fatt i uppdrag över ledningssyste-som att se

för totalförvarets civilamet del.

Övrig

l den man utredningen lämnar förslag medför kostnadsökning försom en
statsverket skall den i enlighet med regeringens direktiv till kommittéer dir.
W845 också föreslå hur dessa kostnader skall finansieras.

Utredningen bör i direktiven dir. 1985: l isom sambandangavs med- -
iversynen eftersträva åstadkomma förenklingaratt i regelsystemet och
undvika detaljrcgleringar.

Arbetet bör avslutat vid utgångenvara senast är 1988.av

Hemställan

Jag hemställer regeringen utvidgaratt det uppdrag tidigare harsom
lämnats till utredningen Fö l985zlll iversyit eiviIförsvatrslzigstiftnittg-om av

i enlighet med vad jagm.m. haren anfört.nu

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens övervägzuttlen och bifaller hans
hemställatt.

Försva rsdepai ntetrte me
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Reserapporter

frånReserapport CFL-utredningens studieresa till Schweiz den 10 12-
1987mars

Allmänt Schweizom

Schweiz federalär med 23 delstater, kantoner, och 3 000 kommu-staten ca
Gemeinde. Ibland det det finnssägs 26 kantoner vilket beror påattner att

3 kantoner delade i halvkantoner.är Schweiz ungefär elftedeläryta en av
Sveriges Nationen har 6,5 invånaremilj. och dessa 950 000yta. är ut-av ca
ländska medborgare. Kommunernas storlek varierar kraftigt från 50 invå-ca

till 160 000 Bern.nare ca
I Schweiz talas fyra språk, 65 % har tyska ursprungsspråk, 20 % harsom

franska, 13 % har italienska och %2 har räto-romanska som ursprungs-
språk.

Schweiz författning och styrelseskick

Schweiz federalär där kantonerna och kommunerna mycket själv-stat ären
ständiga i förhållande till den centrala statsmakten. Centralt landetstyrs av
förbundsförsamlingen parlamentet består två kamrar, nationalrå-som av
det och ständerrådet. Landets regering förbundsrådet består sjuav- -
medlemmar, och chef för sitt ministerium. Presidentskapet för landetvar en

bland de sju ministrarna för år vardera.roterar ett
Förbundsuppgifter tele, tull, kommunikationer,är verksamhetpost, som

utrikes-rör och försvarspolitik, ekonomi och elkraftsförsörjning. Resten
sköts på kantonal och kommunal nivå. Kantonerna har viktig samord-en
nande roll.

År 1973 lämnade förbundsrådet uttalande den schweiziska säker-ett om
hetspolitiken "Concept of general defence, vilket alltjämt gällande.är

Grundlagens artikel slår2 fast följande inriktning:
1 Fred och oberoende
2 Bevarande frihet attav agera
3 åtSkydd befolkningen
4 åtSkydd landets gränser

Man har också "General Principle of Dissuasion har följande inne-en som
börd:

a landet angripsom
maximalt försvara sigatt-
skapa minimalatt nytta en-

ñende
b krig uppstår i omvärlden landet inte angripsom men

minimera kostnadernaatt-
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fördelarna.demaximeraatt egna-
neutralitetslinje årligaDebeväpnad neutralitet.meddefensivSchweiz för en

schweiziskamiljarder4närvarande till drygtuppgår förmilitärkostnaderna
miljarder kronor.motsvarande cirka 18franc

Lagstiftningsfrågor

indelasLagstiftningen
lagstiftningvanligRechtOrdentlichea -

för-ellerparlamentetkan beslutasGeneralklauselnb Polizeiliche av
bundsrådet

kompetensförbundsrådet medkan beslutasc Notrecht egenav

därifrån till kan-förbundsrådet ochtillfrån parlamentetskeDelegering kan
tonerna.

rättstillämpningsfrågor.ideltill suveränaKantonerna är stor
vuxit framreglerad harförfattningsmässigtnödrätt inte utanNotrecht är

båda världskrigen.utnyttjats under deendasthittillsoch harsedvanerättsligt
önskar författ-intehellerextraordinärt instrumentNotrecht är ett som man

begränsning i Not-få till följdkunnadetta skulleeftersomningsreglera en
inte har.rechten" man nusom

beredskapslagstiftning.således behovetbegränsarNotrechten av en
Även Notrechtinstru-siganvändakanoch kommunernakantonerna av

situation,kunna bemästraskallfördet behövs att exem-enmentet manom
Deutegångsförbud och spärrzoner.katastrof, införaklarapelvis för att en

Notrecht.stödmedhusundersökningexempelvisockså beslutakan avom
förbunds-antagandeför89 krävsartikelförbundsförfattningensEnligt av

för-allmäntS. k.båda kamrar.bifall i parlamentetsförbundsbeslutochlagar
kamrarnaoch sättasimajoritetenförbundsbeslut kanbindande en avvarav

folk-begäråtta kantonerellermedborgare50 000Omkraft omedelbart.i
förslagetår inteeftergälladettaupphörbeslutet ettomröstning att omom

folkomröstningen.vidgodtagits
tillmåste företasförbundsbeslutförbindandeallmäntliksomFörbundslag

begär det,åtta kantonermedborgare eller00050minstfolkomröstning om
avgörande för lagendvs.decisivt,Lagreferendat ärlagreferendum.k. oms.

finnas kvar.skallbesluteteller
in idelegationsregleroftaskrivsskrivbordsförfattningarundvikaFör att

utrikes-rörandelagstiftningeninomexempelvislagstiftningen,vanligaden
handeln.

hjälpa kan-skyldighetBund harDas attcentralaDen statsapparaten --
Notrecht.användningeninförutbildningmedoch kommuner avtoner

Pliktbestämmelser

år50värnplikt 20tjänstepliktMilitär -
år20 60Civilförsvarsplikt -

prioriteras.Armén
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Efter mobilisering uppgår arméns styrka till 625 000 35 000 finnspersoner.
i aktiv tjänst. Civilförsvaret mobiliserar 520 000 eller %8 lan-personer ca av
dets befolkning. Av dessa har 400 000 civilförsvarsutbildning. För landetsca
försörjning och ekonomiska försvar mobiliseras 405 000 personer.

Civilförsvarsplikt åvilar endast den manliga befolkningen. Kvinnor kan
dock frivilligt anmäla sig till civilförsvarstjänstgöring från års16 ålder. Ca
15 000 kvinnor finns i dag i civilförsvarsorganisationen.

Samhällets nyckelpersoner i krig frikalladeär från såväl militärtjänst som
civilförsvarstjänst k. dispensationskvot.genom s.

Civilförsvaret Zivilschutz i kommunen-
Civilförsvaret delär Landesverteidigung totalförsvaret;en artikelav 1 i ci-
vilförsvarslagen. Det operativa för verksamheten vilaransvaret kommu-

artikel 10, civilförsvarslagen.nerna
Kommunen har också för polisverksamheten,ansvaret brandförsvaret och

sjukvården. Dessa ställer vissa personella till civilförsvarets förfo-resurser
gande.

Kommunen har kompetens besluta civilförsvarsåtgärder,attegen om men
måste också bära delenstörre kostnaderna.av

Kommunens civilförsvarsverksamhet leds k. Ortschef. Denneav en s. ut
kommunen sina meriter och det förtroendeses av åtnjuter. Detpersonen

kan såväl anställd företagare.vara Ortschefenen lederperson som en egen
den lokala skyddsorganisationen, verkskyddet och skyddsrumsorganisatio-
nen.

Tiden för krigsorganisera civilförsvaretatt beräknas till två veckor.ca
Utbildningen inom civilförsvaret omfattar

grundutbildning 3 2 5 dagar+-
vidareutbildning/övning 2 dagar/år-
utbildning för befäl och vissa specialister 12 dagar-

Staten bidrar till kostnaderna för utbildningen med 30 40 %.-

Civilförsvarets anläggningar

De anläggningar finns inom civilförsvaret ärsom
privata och offentliga skyddsrum-
sjukvårdsanläggningar-
Sanitätsposten/skyddad läkarcentral-
Sanitätshilfsstellen/skyddad vårdcentral-
Notspitäler/beredskapssjukhus-
ledningscentraler-
anläggningar för materiel, utrustning- och iordningställande-
alarmeringsplatser-
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Skyddsrum

be-invånare. Kommunenallafinns förskyddsrumtillskallKantonen attse
skall ske.då byggandettidpunktendockstämmer

skyddsrumsbyggandet.%30 70 förkostnadernabidrar tillStaten -
ekonomiska styrka.på kantonensberoendevarierarBidraget

0,75mZ/person motsvarandei Sverige är yta1Skyddsrumsytan är
mz/person.

vistasskall kunnabefolkningenförochbyggsSkyddsrummen attutrustas
veckor.21där uppemot -

skyddsrums-Kontrollplatser.innehålla minstmåsteskyddsrumEtt avsex
100 platser.färreharskyddsrummet änbygget görs om

årVarje byggsskyddsrumsplatser.milj.finns 5,8närvarandeFör ca
uppnås år 1994. För när-beräknas kunnatäckningFull000 platser.300 nya

skyddsrumsplats.befolkningen%83varande har av

civilförsvaretförKostnaderna

Åren 19831963 harcivilförsvarsverksamheten.påläggs% BNP ca0,3 av -
civilförsvaret.på utbyggnadennedfranc lagtsschweiziskamiljarder7,5 av

milj.går 125dessafranc. Av545 milj.uppgår tillårsbudgetNuvarande ca
milj.90skyddsrum,offentligatillmilj. franc60skyddsrum,privatafranc till

till utbildning,milj. franc60anläggningar,skjukvårds- och andrafranc till
förvaltning.franc till165 milj.ochmaterielanskaffningtillmilj. franc45

ledningsnivåerolikaUppgifter för
Central tillsynBand 1A

Materielanskaffning,2
principer

utbildningViss3

kostnadsansvarVissa4
frågai30-40 5 om
ochskyddsrum
frågai30-70 z om

utbildning.

anpassadärProcentsatsen
och kommunernastill kantonernas

bårkrafekonomiska

ochJustitie-Verkställande organ - polisdepartementet
fürBundesamtBZT- -zivilschutz

Övervakning verkställighetKanton: 1B av
Ledning2

utbildningViss3
kostnadsansvarvisst4

direktion.BehörigVerkställande organ

SkyddsrumsbyggandeGemeindekommun 1C
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2 Upprätta en
civilförsvarsorganisation

Viss utbildning3
Visst kostnadsansvar4

Verkställande kommunala1 Den förvaltningenorgan
Civilförsvarskontoret2

administration
Ortschef.3 Utses denav

kommunalaförsamlingen; leder
Zivilschutz .

Ekonomiskt försvar beredskapslagring-

Genom nationens princip fri handel måste åtgärderalla för beredskaps-om
ändamål ske i överensstämmelse med den fredstida handelsstrukturen.

Alla vidtagna åtgärder bygger statligt intrång iatt marknadssyste-ett
görs. Dock drabbasmet alla företag lika, varför någon snedvriden konkur-
inte uppstår.rens

Beredskapslagring sköts enligt principen:
1 Lagerhållning sköts företagen själva.av
2 Företagen köper själva och handhar lagring och försäljningvarorna

FIFO.
3 Livsnödvändiga lagras med vissa statliga bidrag.varor
Obligatoriska innebär i ñnansieringshänseende företagen fårreserver att

förmånliga lån bankerna för möjliggöra dennaatt lageruppbygg-av typ av
nad. Federationen står och säkerhet för delar de långarant före-som av som

uppburit för fullgöratagen beredskapslagringen.att Företagens lagervärde-
ring skattemässigtär förmånlig vilket också underlättar lageruppbyggnaden.

6 8 veckor krävs för få igång fungerandeatt ransoneringssystem.ett Vid-
fårransonering företagen endast 80 % normal tilldelning de produkterav av

och förnödenheter de behöver.som
Beträffande uppvärmning hus finns inget ransoneringssystem.av

Regionalt civilförsvar

I kantonen Bern finns 412 kommuner. Den minsta har 41 in- vånare, den
största 160 000 invånare Bern. Kantonen Bern indeladär i 4 regioner.

Alarmering är k. ledningsuppgift. Beslut detta fattas Bundes-en s. om av
delegerar till kantonen,rat delegerar till kommuner,som tillsom attsom ser

sirenerna slås på.
Även tjänstemän utför uppgifterna, kvarstår det politiskaom ansvaret un-

der krigsförhållanden. Ortschef kan vända sig till kommunens politiska led-
ning för få råd inför beslut.att Denna kanett beslutsfattandetöverta och

då för det fattade beslutet.ansvarar
Kantonens ledningsorgan övas tredje år. Direkt från ledningscentra-vart

lerna finns förbindelser för via radio sända meddelanden.att Sammaut möj-
lighet finns på Bundes-nivå.
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nivåpå kantonalförsvarsmakten ochförbundsnivå övningenledsPå av
ci-angränsande kontonalochförsvarsmaktenövningsledningenutgörs enav

stab.vil

KönizBesök i kommunen

hedersuppdrag, harOrtschef,invånare. Till är36 000 ettKöniz har mansom
ingenjörsfirma.drivervalt egensomen man

kommunensintegrerad delheltCivilförsvarsverksamheten är nor-aven
verksamhet.mala

eventuelltkommer"insatsvågeni förstainbegrips inte utanCivilförsvaret
insatsvågen skötserfordras. Förstaden hjälpvåg förandrain i att somgeen

dvs.ingår civilförsvaret,invånare ikommunens%8brandförsvaret. avav
invånare.3 200ca

IttigenBesök i kommunen

civilför-750invånare. I kommunen är10 000harKommunen personerca
ungefär 40administrationensysselsätterdessasvarspliktiga. Av personer.

skyddsrums-12 000medbyggnader200omkring 1finnsI kommunen ca
platser.

indelade ii sinvilka ärsektorerindelad i 4 delar turKommunen är --
block,k.mindre enheter,inedbrutnai sinKvarteren ärkvarter. somtur s.

500tillomfattar personer.upp
Schweiziska franc. Kom-000800kostadeledningscentralKommunens ca

bidrog medBernkantonenmedankostnaden,%betalade 55själv avmunen
kostnaden.%45 av

Såledeskommunen:exklusivtbeslutasutformningLedningscentralens av
utfor-skallcivilförsvarethur"patentlösning"någoninteföreligger vara

invånare har.önskemål kommunensutifrån deDetta avgörsmat.
skallskyddsrumhurnärvarandeför ärmycketfråga diskuterasEn som

Även lagringslokaleranvändsfredstidde ifredstid.utnyttjas ikunna somom
ändå meddeanvändande, kanförklara100 procentigtalltså inteoch är

enskilde. skall kunnaDeskydd för denfullgottvarselkortmycket utgöra ett
24 timmar.inomskyddsrumomställas till

viss deltillfinns i kommunen ärutbildningscentrumregionalaDet som
%.30 40medelkantonalaochstatligafinansierat av -

påfördelas intressenterna,utbildningscentrumförDriftskostnaderna ett
dvs. kommunerna.

Psykologiskt försvar

möjligtså inte längremöjligt. När ärsåmåste verka längeoch TVRadio som
Funkspruch-undAbteilung Presseinersättningsorganisationträder en

armén.APF. tillhörDenna
tidningar,och teknikerbestår pressfolkErsättningsorganisationen ra-av

militärtjänstgöring,tillalltså kallas inTVdio och som
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Dessa uppgifter sprida informationär och desinformationatt störa samt
utforma publicistiska grundregler.att

I november 1986 genomfördes informationsövning, Info-Suisse med in-en
riktning på atomkatastrof i Medelhavet. Därvid sändes via ordinarieen ra-
dio- och TV-kanaler, dock särskilt annonserade och på icke-ordinarie sänd-
ningstid, de skulle ha i skarptsänts läge".ettprogram som

Sjukvård

Sjukvården samordnad såvälär personellt materiellt detnär gällersom
freds- och krigssjukvård, Koordinierten Sanitätsdienst KDS.- -

KDS har två syften überleben och weiterleben.-

Sjukhusbesök i Jägersdorf

Sjukhusets patientunderlag 30 000 inv. omfattarär 25 kommuner.ca
Sjukhuset verkar inom medicin, kirurgi långvård.och Det invigdes 1977

och byggnadskostnaderna uppgick till 8,5 milj. schweiziska franc. Drifts-
kostnaderna uppgår till 12 milj. franc och intäkterna uppgår till 10 milj.ca
franc. Staten bidrar med medel för täcka underskottet, 2 milj.att franc.

Effektivitetskriteriet bygger på råkat föratt allvarliguten person som en
skada inom 6 timmar skall finnas på sjukhuset och inom 24 timmar fått ge-
nomgå erforderlig operation.

Beräkningsgrunder för normal sjukvård och katastrofsjukvård
normalfallet katastroffallet ökning

ambulanstransport 3 500 11 000 3 ggr
sjukhusbehandling 1 750 9 000 5 ggr
döda 10 100 10 ggr

De fredstida lagerreserverna räcker 2 månader. Dessa kon-ca reserver, som
tinuerligt omsätts, beredskapsreserv.utgör även

I sjukhusets krigsorganisation ingår 300 Det föreligger vissaca personer.
svårigheter rekrytera personal. Det finns pliktlagstiftningatt för medici-en
nalpersonal beträffande katastrofsjukvården. Dessutom rekryteras personal
med civilförsvarsplikt.

Det finns svårigheter koordinera sjukvården med det militäraatt försva-
sjukvård och med civilförsvaret.rets

Prioriteringen vid fördelning sjukvårdspersonal mellan dessaav tre an-
svarsområden görs armén.av

Kulturminnesskyddet

Kulturminnesskyddet under Bundesamt für Zivilschutz.sorterar Kantonen
för genomförandet. På kommunnivå kulturminnesskyddetansvarar sorterar

under Ortschef.

Kulturminnesskyddet omfattar fyra skeden:
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dokumentationochinventering
skyddetPlanering av

personalUtbildning av
skyddsrumUtbyggnad av

4 harpunkternaoch1984pågår sedan31punkternaenligtVerksamhet -
påbörjats.just

Österrike 1816dentillstudieresafrån CFL-utredningensReserapport -
1988mars

statistikochFörfattning

3002Ländern, och cirkaÖsterrike med nio delstaterförbundsrepublikär
led-Landetsprovinser.slagsBezirken,100cirkafinns ettVidarekommuner.

Bundes-medförbundskanslernoch ettförbundspresidentenbestårning av
Österrike invånare.000600har 7ministeriet.12ochkanzleramt

all-nationalrådetdelstvå utsesbestår kamrar, genomParlamentet somav
i dedelstatsparlamentenförbundsrådetdels utsesval,direkta avmänna som

förhållande tillställning irelativtFörbundsrådet hardelstaterna.nio svagen
nationalrådet.

och Lan-delstatsregeringmedLandtagk.ledsdelstat enVarje ens.av en
ledsochockså styrelserharKommunernaledningen.ideshauptmann egna

borgmästare.enav

karaktäriserasFörbundsstaten av
för delstaternalagstiftningsrättsjälvständigrelativten-

bundsnivå för-förlagstiftningenimedverkan genomdelstaternas-
bundsrådet

delstaternaförvaltningsjälvständigrelativt aven-
verk-bundsstatensförgenomförandetidelstaternamedverkan avav-

Bundesverwaltungmittelbaresamhet

Gemein-kallasKommunfullmäktigeborgmästare.ledsVarje kommun enav
invånare.väljs kommunensochderat av

Österrikes säkerhetspolitik

utrikespolitik ochaktivstabilitet,inrebestår delar:säkerhetspolitiken treav
ULV.LandesverteidigungsendeUmfas-Dieförsvarspolitik

bestårULV av
försvaretmilitäradet

försvaretciviladet
försvaretekonomiskadet

Landesverteidigunggeistigenförsvaretpsykologiskadet

bestårLandesverteidigungzivilecivila försvaret avDet
Insatsberedskap-
Självskydd-
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Varnings- och alarmeringssystem-
Skyddsrumsbyggande-
Sjukvårdsberedskap-
Veterinärmedicinsk beredskap-
Strålningsskydd-
Objektskydd-
Flyktingväsende-
Kulturminnesskydd-
Upprätthållande offentlig ordning och säkerhetav-
Säkerhet och funktionsduglighet för statsorganen-

Det civila försvaret på förbundsnivå under inrikesdepartementet.sorterar
På delstatsnivå finns inom varje destatsregering avdelning arbetaren som
med civil- och katastrofskyddet. På kommunal nivå det borgmästarenär som
har huvudansvaret med sin katastrofstab".

Ansvaret för beredskapen hos de olika ligger på delstatsnivå.organen
Delstatsnivån har för insatsorganisationen, ledning och planer.ansvaret

Huvudmålet för det civila försvaret skydda befolkningen.är att
Vissa uppgifter inom det civila försvaret påligger förbundsnivå, exempel-

vis strålningsskyddet, varning och alarmering med radio och övriga media.
Förbundsstaten sluter i vissa fall fördrag med delstaterna dessa skallattom
ha för vissa Såuppgifter. gäller exempelvis beträffandeansvaret varning och
alarmering.

Andra delar det civila försvaret handhas delstaten medan åter andraav av
handhas kommunerna. sålundaDelstaterna helt självständigaär vad gäl-av
ler katastrofskyddet. Kommunerna helt självständigaär det gällernär exem-
pelvis brandförsvaret.

Ös-Kommunernas brandförsvar bygger till del på frivilliga insatser. Istor
terrike finns cirka 270 000 frivilliga brandmän. Tack åtnjuterdessaattvare

mycket hög social prestige det inga svårigheterår rekrytera frivilliga.en att
De frivilliga utbildas och för sinaövas uppgifter.

Varning

Varnings- och alarmeringssystemet väl utbyggt i landet.är Där finns cirka
6 000 sirener i landet kan larma befolkningen.runt Med dessa täckerom som

omkring 60 befolkningen.procentman av

Skydd skyddsrum-
Österrike.Någon allmän skyldighet bygga skyddsrum finns inte i Det rå-att

der för närvarande brist på skyddsrumsplatser och harstor endastman nu
skyddsrumsplatser cirka 5 befolkningen. Svårigheterna beträf-procent av
fande skyddsrumsproduktionen har hittills haft sin grund i problem med fi-
nansieringen, den självständighet frågori detta slag delstaterna har.av som
Vidare har ocksådet funnits med psykologiskt motiv härrör från lan-ett som
dets medverkan i andra världskriget.

Staten bygger skyddsrum i varje statlig byggnad skola, förvalt-typny av
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be-fattatmyndigheternahartvå delstaternaIsjukhusningsbyggnad, etc. av
byggnader, iprivataiskyddsrumbyggaskyldighetobligatorisk attslut om

of-iskall byggasskyddsrumendast beslutdetfinns attandra delstater om
förvaltningsbyggnader.och lokalaskolorsåsombyggnaderfentliga

Utrymning

landet. Iinomutrymningaromfattandenågrainte förplanerarMan mera
bestämdaendastkommerlandetbombanfall persongrupperhändelse motav

industricentra.ochfrån städergamlaochbarn, kvinnor att utrymmassom
småskaligaendastkommerlandet utrym-övrigt inomikrigshändelserVid

försärskilda reglerNågraske.närhetomedelbarakrigsområdets attiningar
påtillgångeneftersominte transportresur-finnsinkvarteringochtransporter
utrymningarderäcker förså detgodoch bussarbilar är somform atti avser
beräknas kunnainkvarteringenbeträffandesak gällerSammaplaneras. som

finns ihotellrumsplatsermiljoner1,2de cirkahjälpmed somklaras av
landet.

sjukvårdenochHälso-

och kommu-Bezirkenbåde delstaterna,sjukvårdenoch ärhälso- staten,I
både pri-behövskrislägensjukvården iklaramedverkande. För attnerna

enheter.rörligaochbåde stationäramedinrättningaroffentligaochvata
städernadeEndast i störresjukvårdsplatser.000480cirkafinslandetI

skötslandetdelarövriga transporternaIsjuktransporter.offentligafinns av
fl.ohanniterordernJRöda korset,såsomfrivilliga m.organgenom

övningUtbildning och

nivån dascentralapå densamordningsorganetochlednings-centralaDet -
någongenomförtinteharBundesdes ännu gemensamKrisenmanagement -

övning.
påledningsorganetövningenförstadenår kommerinnevarandeUnder av

Bundeskanzleramt.medverkanunderdelstatsnivå ägaatt avrum
samordnade öv-Bundeskanzleramtocksågenomför1979Varje år sedan

två dagar.pågå underbrukarövningarSådanaBezirk-nivån.påningar
räddningstjänstenochbrandförsvaretbestårInsatsorganisationen avsom

regelbun-ochutbildasfrivilliga, övasbestårdelövervägandetilloch avsom
frivilliga.00025består omkringRäddningstjänstendet. av

någon delsta-personal skerinsatsorganisationensUtbildningen avav
finnsNågon skolasådana skolor.åttafinnsbrandförsvarsskolor. Detternas

brandmän.anställdamedbrandförsvardär finnseftersominte i Wien, ett
för-materiel,delstatenbetalarorganisationsinBezirkDå respektive övar

Övningarna veckosluten.undergenomförsbrukningsartiklar m. m.
självskydds-särskildahar byggtlandets kommuner300Omkring s.av

densjälv och när-sigskyddetutbildas icivilbefolkningenbl.a.där avcentra
själv-dessafinansieringenmedtillhjälperStatenomgivningen. avmaste

skyddscentra.
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Omfattningen påövningarna den kommunala nivån varierar från kom-av
till kommun. I exempelvis kommunen Poysdorf, utredningen be-mun som

sökte, insatsorganisationen gånger tvåövas timmar år. Därtill kom-sex per
vissa särskilda övningar kan eller mindrestörre omfattning.mer som vara av

Man ocksåhar kurser sjukvårdi för deras del består kurser tvåsom av om
gånger timmar.sexton

Även i skolorna civilförsvarsutbildning i tredje eller fjärde klass. Ut-ges
Ävenbildningen sker under tre-fyra timmar. under militärtjänstgöringen ges

utbildning i civilförsvar.

Övrigt

ÖsterrikeDet finns betydande skillnader mellan och Sverige vad gäller ut-
Österrikeformningen civilförsvarsverksamheten. I utbildar och övarav man

inte för motståkunna krig för kunna motstå katastroferatt ett utan att av
skilda slag. Den civila och militära delen samverkar inte alls i ut-samma

Österrikesträckning i i Sverige.som
ÖsterrikeI frivilligheten mycket betydelseär för hela civilförsvars-storav

verksamheten. Verksamheten ikan uppbyggd påsägas de frivilligastort vara
insatserna. Landet räknar hamed omkring 500 000 i frivilligaatt personer
organisationer på olika deltar i civilförsvarsverksamheten.sättsom

frånReserapport utredningens besök i Jugoslavien den 20 24 1988mars-

Allmänt Jugoslavienom

Jugoslavien federal bestårär republiker tvåochstat autonomaen som av sex
områden.

Federationen leds enligt demokratisk centralism, varvid varjetesen repu-
blik och område har socialistiskt självstyre. Nationenautonomt denett är
åttonde till storlek i Europa och har 23 milj. invånare.

Under andra världskriget Serbien den enda fria republiken.var
Under första världskriget förlorade Serbien 40 % sin och 26 %ytaca av ca
befolkningen.av

Mot bakgrund sin historia genomförs beredskapsförberedelserna från tvåav
ståndpunkter

1 existerande stridserfarenheter,
2 folkets vilja försvara landet.att

Totalförsvarskonceptet

Totalförsvarskonceptet på:bygger

a den filosofin:marxistiska Var och efter sin förmågaär skyldig för-atten
landet. Varje medborgare såväl arbetareär militär. Endast be-svara som en

gränsad del personalen professionell.ärav

b Partisankriget: Under general Titos ledning genomfördes väpnatett upp-
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omfattade arménår 1945tillockupationsmakten. Framtyskadenmotror
850 000 man.

behovetVisarefterkrigserfarenheter:C av
materiellaochpersonella resurser-

medverkaskyldighetochrättighet attenvars-
i krig.såväl fredisäkerhet ifunktionell systemet som-

måste ioftaräddningstjänsten tasvisarerfarenheternafredstida att an-De
området ordninglandet. Inomförekommit iharjordbävningarspråk flera

inre oroligheterbemötaföravdelatsockså attharoch säkerhet stora resurser
mål förochuppgifterDirektafrånsåväl väst.östskapas somgrupperavsom

samhälletsochbefolkningen över-förskyddtotalförsvarsförberedelserna är
levnad.

ingår generelltochsmåskolanipåbörjas redanTotalförsvarsutbildningen
månader12värnplikten ärallmännaDenundervisningen.inslag iettsom
år.åldern 6015år i55 ochåldern 15 mänikvinnoromfattaroch --

bestårFörsvarsmakten av
folkarmén,-

formen väpnatden vidastevilket ettterritorialförsvaret, är sam-av-
hälle,
företag,-
kommuner.-

krigssituationer.vidochsituationerextraordinäraske vidkanMobilisering
dy-iförutsättningar förförsvarsaktnationella attårs1982Enligt agerages
kanförsvarsförberedelserfredstidaockså innebärvilketsituationer,lika att

genomföras.

nåmålharFörberedelserna attsom
fredstidasäkert system,ett-

omställning i samhäl-snabbmöjliggörförberettväl system enett som-
illstånd,ockupationsockså underlet ett

område.pålångt krigförakunna egetförförutsättningar ettatt-

räddningstjänstochbefolkningsskyddförOrganisationen

verk-vilkacivilförsvarsverksamheten,målen förfastläggerFederationen
Ca 3,5och träningscentrum.utbildnings-derasidelrepublikernaställs av

40 % ärcivilförsvarsverksamheter,varanskildaideltarmänniskormilj. ca
kvinnor.

varjeledningsstaber ifinnsDessutomhögkvarter.sittrepublik harVarje
företag.på varjeochkommun

civilförsvarsenheter:tvåfinnsDet typer av
vid sko-plutonerenheter ellerorganiserasvilkaenhet,Allmänna som-

lor,
brandförsvar,räddningstjänst,medvilka arbetarenheter,Special ra--
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diaksanering och första hjälpen. I städerna arbetar även medman
livsmedelsförsörjningen.

På federal nivå finns ingen central ledning civilförsvaret.Civilförvarsor-av
ganisationen betraktaär rådgivandeatt tillett regeringen. I dennasom organ
rådgivande verksamhet deltar Rödaäven Korset.

Eventuellt kommer koordineringsorgan påett central nivå inrättas Viatt
återkommer till detta.

Organisationen och ekonomi hälso- och sjukvårdenav

Grundfilosofin i

fred krig

till vårdrätt för alla samhällets skyldighet att alla- -rätt till dräglig skall få vård oberoende- avlevnadsstandard uppgifter i krig
solidaritet rättigheter individens skyldighet ocksåatt- -och skyldigheter på alla hjälpa sig själv
områden regional organisation som-

förenar alla inom ettorgan
territorium
funktionella enheter upprättas.-

På grund de erfarenheterna från fredskatastroferstora detav är nödvändigt
skapa enhetligtatt ett system.

I dagligt tal talar i Jugoslavien sjukvårdsbrukare och sjukvårdsgi-man om
med grundsyn finansieradärvare brukarnaen gemensam inomsom ettav

geografiskt område. kommun.ex.
I kommunen finns mödra- och barnavård, tandläkarvård, hemsjukvård

och allmän vård inkl. första hjälpen.
I republikerna och i de områdena finnsautonoma delspecialistvård.
Vidare kan flera republiker ihop och fördelningenavgöra sjukvårds-av

varvid olikaäven specialistområdenresurserna, kan fördelas.
Till försvarsmaktens förfogande står även mobila sjukvårdsre-grupper av

surser.
Mer 40 000 läkareän finns tillgå i landet.att

Utbildningen

Utbildningen för civilförsvar sker på lokala utbildningsanläggningar med en
grundläggande utbildning på 10 80 timmar/år.-

Härutöver tillkommer kompletterande utbildning övningsverksam-samt
het på 30 timmar/år.

Dessutom sker utbildning på regionala utbildningscentrum på fe-samt ett
deralt vårt besök.centrum
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koordineringsorgandetBehövs ett

i Jugo-framkompå federala utbildningscentrumetvårtVid besök attett man
koordinerande för det ci-centraltpå inrättaplanerslavien har ettatt organ

sådant behövs.varförFrågan ställdesförsvaret.vila ett
något behovfinns egentligtförsvarsmakten intedet förSvaret blev att av

federala medel.finansieras medeftersom denkoordinerinsorgancentraltett
sådant efter-behovet störreförsvaret däremotdet civila ärFör ett organav

försvarsansträngning-civilarepublikerna. Dede olikadet finansieras avsom
skulle kunnaKoordineringsorganeti kvalitet. ävendärför varierakanarna

till demenade Med hänsynhjälp,med internationellarbeta stora na-man.
Skoplje, Banja Luka och MonteJugoslaviendrabbatturkatastrofer harsom

beslutssidan visat behovfrån ochlednings-Negro erfarenheternahar ett
lämnats.förefaller hadubbelkommandokoordineringsorganettav

nivåerCivilförsvaret tre

republiknivå påsåväl på regionalgenomfördes besökdagarnaEn somav
Belgrad.nivå stadsdelenBelgradnivå staden och lokal nya

områdena och Vojvodinatvå Kosovo ärrepublik deVarje plus autonoma
republiknivå medanfastOrganisationen läggscivilförsvar.ålagd haatt ett

nivån.på lokalagenomförs deninsatserna
åtgärder stöd för ci-tillomfattar 16 olikaFörsvarsverksamheten typer av

betydelsetillmäts mycketCivilförsvarsverksamhetenvilbefolkningen. stor
förlusten människo-erfarenheter iförvärvadebakgrund nationensmot avav

naturkatastofer.på grundpåsåväl grund krigliv som avav
civilförsvarsåt-genomförandetnivån förden lokalaUtöver att avsvarar

våra kom-dessainterkommunala enheterskildagärderna finns motsvarar
munalförbund.

frånrepubliknivån, utgående respektivefrångenomförsFinansieringen
får % medan det mili-BNP. 0,5 BNP,Civilförsvaretrepubliks budget avca

nationens BNP.får %försvaret 4,8tära av
republiknivå,nivå in-och genomförsfederalUtbildningen fastställs

nivå.kommunalterkommunal eller
invånare. % befolkningenmilj. Ca 15Belgradsområdet finns 1,6 ärI avca

civilförsvarsverksamheten.involverad i
fullmäk-och vilarmörkläggningför evakuering,Ansvaret transporter

oexploderad ammunition vilar ihandförBelgrad. Ansvarettige i att ta om
stadens civilförsvars-liggeravdelning. I krigfred på stadens inre ansvaret

högkvarter.
civilförsvarshögkvarterockså på stadensLivsmedelsförsörjningen vilar

drätselkonto-ekonomiska avdelningmed stadensskersamverkanenmen
ret.

med besök i kommunenstudien avslutadeshierarkiskaDen ett nya
invånare.har 250 000Belgrad, som

årlig övningsverk-nivån utbildnings- ochbedrivsOckså på den lokala en
årliga tävlingarmöjligtnå så resultatsyfte bra ägersamhet. I att rumsom
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mellan olika civilförvarsenheter. Den enhet och individ löser sinasom upp-
gifter bäst premieras.

frågaI risken för kompetenstvister finns vissa bestämmelser fastlagdaom
avseende ansvarsförhållande mellan staden Belgrad och kommunen nya
Belgrad. Med hänsyn till struktur och presumtiva hot finns möjligheter till
lokala lösningar.

Skyddsrumsbyggande
Moderna skyddsrum började byggas i början 1950-talet. Skyddsrum-av

har multifunktion, dvs. kan i fred järnvägsstationen ellermen en vara garage
dylikt.

Det föreligger juridisk skyldighet bygga skyddsrum gångvarjeatten ett
husbygge påbörjas.

Prioriteringarna läggs fast i samband med stadsplaneringen. Lokalisering,
storlek och fredstida användning fastställs således på planeringsstadiet kan
jämföras våramed tankar BIS.om

m2Byggherren skall för varje 50 i byggnaden ha skyddsrumsplats.en
Om skyddsrum inte byggs åläggs byggherren betalaett vite på 2 %att ett
byggnadens totalkostnad. Härigenom har vissa fonder bildats dispo-av som

till förbättringsåtgärder och utrustning befintliga skyddsrum.neras av
2 % bostadsrättsinnehavarens gårhyra till kommunal fond förav en un-

derhåll befintliga skyddsrum. Detsamma gäller hyran i offentliga byggna-av
der eller affärslokaler. gårDessa 2 % dock till stadsfond.en

Stadsfonden för underhåll offentliga skyddsrum medan kom-svarar av
munfonden bidrag till underhåll skyddsrum i bostadshusen.ger av

påBesök företag verkskydd

Vi fick också besöka företaget Kron, produktion inriktad påär kompo-vars
nenttillverkning för trafik. Företaget har 540 anställdatung och 10 % av pro-
duktionen går på export.

Med hänsyn till det i tillverknignen behövs material "farligtatt gods"-av
karaktär har lagerhållningen flyttats till och säkrare lokaler. Problemennya
med farligt gods har under år ökat.senare

Drygt 20 % de ingåranställa i företagets civilförsvarsorganisationav
verkskyddet. Dessutom finns civilförsvarspersonal anställd vid företaget.
Ledningsstaben för verkskyddet kopplad tillär företagsledningen. Dess-

sambandetär utvecklat medutom skilda förvaltningar i kommunen.
Företaget har brandenheter. Dessutom finns specialenhetertre och all-

enhetermänna för civilförsvarsverksamheten.
De allmänna enheterna består frånpersonal respektive fabriksanlägg-av

ning. Dessa genomför i huvudsak det löpande arbetet.
Specialenheterna bäst utrustadeär och tränade. Chefen för varje special-

enhet direkt underställdär anläggningschefen.
Företagsledningen har och skydighet medverkaett i civil-attansvar en

skyddsverksamheten. Finansiella fonder byggs inom företaget i syfte attupp
sörja för civilskyddets utrustning och produktion utbildnings- och övnings-
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fonder.dessaårligen tillresultat avsätts% företagetsverksamhet. 0,44 av
byg-tillinvesteringarföretagets%minst 3årligenskallDessutom av

Företagetsskyddsrum.ingaföretagetDock harskyddsrum.gande n.av
kr..milj.2,5motsvararmilj. dinarer600liggerinvesteringarårliga runt ca

civilförsvarsverksamheten ichef förStok,amiralBesök hos
försvarsministeriet

Sil-afambassadör JanStok deltogamiral ävenmedöverläggningarUnder
finansieringsprinciperna.främstbehandladeDiskussionernalén.

YPA finansierasPeoples Army,YugoslavianförsvarsmaktendelEn av
civilförsva-ochterritorialförsvaretmedanbudgetenfederalafrån dendirekt

fonder.skildaimedelfinansieras avsattssomret genom
republikernasfinansieringendessutomdel skercivilförsvarets genomFör

BNPrepublikens%Ca 0,5budgetar.områdenas av-och de avautonoma
materialan-föranvänds främstmedelcivilförsvarsändamål. Dessaförsätts

dessainteomfattascivilförsvarspersonalentillErsättning re-skaffning. av

surser.
princi-med denproblemvisstpåtalades dethåll ärjugoslaviskt ettFrån att

tillMed hänsynbudget.republiksrespektivefrånskerfinansieringenattpen
uppkommerekonomiochförutsättningarolikaheltharrepublikernaatt

svåravilka över-beredskapsförberedelser, är attrepublikernasiobalanser
etableraönskardärför ettbl.sida. Detregeringens ärfrånblicka mana.

föreliggerdetskälnivå. är ettfederal Ett attannatkoordineringsorgan
livsmedelsförsörjning,samordna bl.nivå transporter,på federalbehov att a.

sjukvård barnomsorgen.ochhälso- samt
skallochi kommunernafinnsfonderdeskältredje är somEtt att som

år 1987fullo. Föranvänds tillinteskyddsrumsbyggandetanspråk föritas
medel.tillgängliga%30endastförbrukades av

ända-andrafonderna förmedel tagitsförekommitdethar attDessutom ur
återin-ekonomi. Dessadåligmed uttagandra kommunerlån tillmål, ex.

sällan.mycketsätts
blimedeldessa än-styrningenkankoordineringsorganfederaltMed avett

dyramycketskyddsrumoffentligaansågHärutöverdamålsenlig. att varman
skyddsrum.

civilför-involverade iinvånare landetimilj. är3,5tillhänsynMen att ca
Detillfredställande. när-kvantiteten ärsvarsverksamheten attanser man

kvaliteten.höjainriktasfrämst attåren kommer motattmaste

kompetensområdenledningsnivåernasolikaoch deLagstiftningen

fastverksamhetenföroch grundernaprincipernanivåPå federal läggs ge-
reglerasdessauttalanden. Med stödpolitiska ustaverk. ustaver avnom s.

konstitutionen.kapiteliFörsvarsfrågorna reglerasolika lagar. ett av
National De-års Total1982försvarsfrågornareglerasHärutöver genom

behandlar civil-några kapitelfinnstotalförsvarslagdennafence IAct. som
härpåExempelförsvarsverksamheten. är



SOU 1989:42 Bilaga 3 187

den enskildes rättigheter och skyldigheter tjänsteplikt,
myndigheternas rättigheter och skyldigheter,
utbildnings- och övningsverksamhet,
de olika nivåernas kompetensområden.

Republikernas deoch områdena kan ocksåautonoma utfärda ustaveregna
och lagar gäller inom den republiken. Dessasom är konkretaegna änmer
de utfärdats på federal nivå. På denna nivåsom regleras också civilförsvars-
organisationens uppbyggnad.

På den kommunala nivån finns lagar och föreskrifter. Dessa bestäm-egna
melser reglerar främst hur genomförandet skall ske och detaljkaraktär.är av
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Utveckling civilbefolkningens skydd vid väpnadeav
angrepp

1914-18 Luftangrepp andra delar område det egentligaänmot ettav
stridsområdet kom utvecklas, skyddet hemorten ochatt om
civilbefolkningen började framstå allt viktigare.som

1928 Luftförsvarsutredningen tillkallades med uppgift lämnaatt
förslag till ordnandet landets luftförsvar, särskiltav av-

fråganseende skyldighet för kommuner, civila myndig-om
heter m.fl medverka.att

1932 Såvitt angick det civila luftskyddet föreslog utredningen
dels lag luftförsvarstillstånd, dels förordningen om en om
planläggning åtgärder till befolkningens skyddande vidav
luftangrepp. Betänkandet föranledde ingen lagstiftning i
ämnet.

1936 årDen tillkallade civila luftskyddsutredningen över-samma
lämnade sitt betänkande SOU 1936:58 beträffande plan-
läggning och organisation det civila luftskyddet med för-av
slag till bl.a. luftskyddslag.en

1937 Riksdagen luftskyddslag 1937:504. I lagen defi-antog en
nierades luftskydd åtgärderde icke-militär natur,som av
vilka syftade till försvåra anfall från luften eller begränsaatt
verkningarna sådant anfall därtill hörande till-ett samtav
ämpningsföreskrifter KK 1937:505. Dessa författningar
utgjorde de första bestämmelserna inom områdedet som
några år erhöll civilförsvar.namnetsenare

1938 Riksdagen lag 1938:90 förfoganderätt förantog en om
luftskyddets behov. Genom lagen skapades möjligheter att
för luftförsvarsändamål anspråki markområden, byggna-ta
der, personal I lagen reglerades föriutsättning-ävenm.m.

förordna utrymning den hotadesatt ortarna om av som av
anfall från luften.

1939 Utfärdades bestämmelser alarmering och mörkläggningom
1939:800.

1940 Tillkom regler skyldighet för anläggningarägare ochom av
byggnader anordna skyddsrum 1940:119.att m.m.

1941 Utrymningslagen tillkom år.detta Samma år tillkom lagen
med vissa bestämmelser angående omhändertagande av
flyktingar Hemortsförsvarssakkunniga tillkalladesm.m.
med uppgift belysa viktigare samordningsproblem be-att
träffande hemortsförsvaret.



Bilaga 1989:42190 4 SOU

1943 Hemortsförsvarssakkunniga överlämnade sitt betänkande
SOU 1943:27 med förslag till lag folkskyddsväsendetom
folkskyddslag I betänkandet föreslogs tillskapandetm.m.

försvarsorganisation, folkskyddet. Denna skulleav en ny
blandad civil och Folkskyddetmilitär karaktär. före-vara av

bestå tvåslogs komma huvuddelar, hemvärnet och ci-att av
vilskyddet. Folkskyddet bildasskulle genom en samman-
slagning hemvärnet, luftskyddet, skogsbrandskyddet förav
krig och utrymningsorganisationen. Enligt förslaget skulle
denna underställd överbefälhavaren i de hän-utomvara
seenden bestämde.Konungen

års1943 Mot bakgrund remisskritiken tillsattes 1943 civilför-av
uppgift medsvarsutredning med biträda fortsatt utred-att

hemortsförsvaretsning samordnande.om

Civilförsvarsutredningen överlämnade sitt betänkande1944
SOU 1944:5 med förslag till Civilförsvarslag Utred-m.m.
ningen föreslog denna del totalförsvaret skulle be-att av

civilförsvaret och bildas sammanslagningnämnas genom en
såvälluftskyddet och dess tjänstegrenar däribland all-av -

brandförsvaret skogsbrandförsvaretmänna samt ut-som
rymningsorganisationen jämte inkvartering och social-
tjänst. Utredningen föreslog vidare organisationenatt
skulle ha civil karaktär. Dessutom skulle uppgifter till-nya
föras civilförsvaret, bl.a. undanförsel och förstöring. Utred-
ningen föreslog den centrala ledningen civilför-även att av

under dåvarande Majzt handhasKungl. skullesvaret ettav
centralt verk benämnt civilförsvarsstyrelsen.

till1944 Regeringen anslöt sig i allt väsentligt Civilförsvarsutred-
prop.ningens förslag. Riksdagen i juli 1944antog

1944:268 med vissa justeringar förslaget till civilför-en ny
1944:536. år.svarslag Giltighetstiden begränsades till fem

Efter överarbetning 1948 blev civilförsvarslagen permanent
från den 1 juli 1949.

1953 Med hänsyn till den krigstekniska utvecklingen under andra
världskriget tillkallades 1953 års civilförsvarsutredning med
uppgift civilförsvaretsbl.a. verksamhetnärmare överatt se

tids- och kostnadsplan för civilförsvars-och upprättaatt en
årorganisationens uppbyggnad. Samma tillkallades även en

utbildningsutredning med uppgift planerna föröveratt se
obligatorisk civilförsvarsutbildning och därmed samman-
hängande frågor.

utredning frågan1955 Tillkallades för prövning beak-en av om
civilförsvarstjänsttande samvetsbetänkligheter ochmotav

införande möjligheten fullgöra ersättningstjänst.attav
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1959 De angränsningar civilförsvarets uppgifter föranled-av som
des 1953 1958 årsoch utredningar och ändringarna i civil-av
försvarslagen medförde kommunerna fick föratt ansvaret

rad uppgifter de tidigare inte haft. Iden mån uppgif-en som
fanns författningsmässigt reglerade hade detta inteterna

skett med hänsynstagande till uppgifterna skulle kunnaatt
genomföras under beredskap och i krig. 1959 tillkallades
därför kommunalrättskommitté med uppgift bl.a.atten un-
dersöka behovet författningsmässig reglering kommu-av av

påskyldigheter detta område.nernas

1960 Med hänsyn till så omfattande förändringar genmfördesatt
i civilförsvarslagen bakgrund 1953 och 1955 årsmot ut-av
redningar, bl.a. avseende civilförsvarets organisation, före-
lades riksdagen förslag till civilförsvarslag Prop.ett en ny
1960:5. Riksdagen våren 1960 civilförsvarslagantog en ny
1960:74.

1962 Kommunalrättskommittén överlämnade i januari 1962 sitt
betänkande SOU 1962:7 Kommunal beredskap.

1964 På grundval 1962 års utredning förelade regeringen riks-av
dagen vissa författningsförslag. Riksdagen beslutade däref-

1964:63lag kommunal beredskap den 20ter om en om
1964. Samma dag utfärdades lagen 1964:65 skyl-mars om

dighet upplåta inkvarteringsbostad i krigatt m.m.

1982 I 1982 års försvarsbeslut beslutade riksdagen kommu-att
från den 1 januari 1987 skulle ledningenöverta ci-nerna av

vilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det plan-
läggningsansvar i fred hängde härmed.som samman

1984 Erforderliga författningsändringar genomfördes i civilför-
svarslagen prop. 1984/85:49, SFS 1984:1026 med anled-
ning riksdagens beslut våren 1982.av

1985 Tillkallades CFL-utredningen med uppgift för-göraatt en
fattningsteknisk civilförsvarslagenöversyn och lagenav om
kommunal beredskap de övriga författningar be-samt som
handlar dessa frågor.
Samma år beslutade riksdagen prop.i juni 1984/852160,
FöU rskr 38811, ledningen de civila delarna total-om av av
försvaret inrättandet räddningsverksamt statensom av
prop. 1984/85:161, FöU 12, 389.rskr
Regeringens förslag syftade till förbättra samordningenatt
inom totalförsvaret. Den civila delen totalförsvaret före-av
slogs komma indelas i funktioner med ansvarigatt en myn-
dighet för varje funktion.

Överstyrelsen1986 för ekonomiskt försvar ombildades från den
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Överstyrel-beredskap.civilÖverstyrelsen förtilljuli 1986l
ledadet gälleruppgiftervidgadedärvid närerhöll attsen
Frånberedskapsförberedelserna.de civilasamordnaoch

civilförsvarsstyrelsenupphördetidpunkt som myn-samma
från denna daginrättadesräddningsverkStatensdighet. ge-

civilförsvarsstyrelsen ochsammanslagning sta-avennom
överfördesräddningsverkbrandnämnd. Till statenstens

farligtlandtransporterfrågor rörandefrån sjöfartsverket av
gods.

1986:294förordningenvidarejuli 1986 gällerFrån den 1
civila del.totalförsvaretssamordning inomledning ochom
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