
Civilbefälhavarna

S MU
1992106

Delbetänkande Utredningen lednings- ochav om

myndighetsorgaxlisationen för försvaret LEMO





Statens offentliga utredningar
w Eg 992l 106

få Försvarsdepartementet

Civilbefälhavarna

Delbetänkande ptr_edningen lednings- ochav om
myndighetsorganisationen för försvaret LEMO
Stockholm 1992



Förlaget, regcringskanslietsuppdragpåockså avAllmännafrån somköpaskanoch DsSOU publikationer.dessaremissutsändningarombesörja avtörvalmingskontor

FörlagetAllmännaAdress
Kundtjänst

Stockholm10647
309639087Tel

489539087Telefax

Stockholm.Malmtorgsgatanlnformationsbokhandeln,iocksåköpaskanPublikationerna

REGERINGSKANSLIETS
91-38-13188-9ISBNOFFSETCENTRAL
0375-250XISSN1992Stockholm



statsrådetTill och chefen
för Försvarsdepartementet

Genom beslut den juni20 bemyndigade1991 regeringen
dåvarande chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet
Roine Carlsson, tillkallaatt särskild utredare fören
att göra översyn ledningsorganisationen påen av central

nivåregionaloch inom totalförsvaret och myndighets-av
strukturen inom Försvarsdepartementets verksamhetsom-
råde.

Med stöd detta bemyndigande tillkalladeav departements-
chefen juniden 27 särskild1991 utredare general-som
direktören Gunnar Nordbeck. som experter förordnades
expeditions- och rättschefen Holmquist,Rolf departe-
mentsrådet Dan Ohlsson departementsrådetoch Bo
Riddarström. Holmquist entledigades dåden maj5 1992
rättschefen Ann-Louise Eksborg förordnades att vara
expert.

Till sekreterare förordnades den juni27 rationali-1991
Åkeseringschefen Hjalmarsson.

Utredningen har antagit Utredningennamnet lednings-om
och myndighetsorganisationen för försvaret LEMO.

Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet SOU
Civilbefälhavarna.1992106 Utredningens arbete

fortsätter enligt direktiven.

Stockholm i september 1992

Gunnar Nordbeck
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SAMMANFATTNING

Utredningens uppgift är att över ledningsorganisa-se
påtionen central och regional nivå inom totalförsvaret

samt myndighetsstrukturen inom Försvarsdepartementets
verksamhetsområde dir. 199144.

Detta delbetänkande behandlar Sveriges indelning i
civilområden och antalet civilbefälhavare. Även civilbe-
fälhavarnas uppgifter berörs i den omfattning harsom
bedömts nödvändigt med hänsyn till delutredningens syfte
att överväga civilområdenantalet civilbefälhavare.och
Utredningen kan återkommadock behöva med detaljera-mer
de förslag därom i ett kommande delbetänkande årunder
1993 ledningen totalförsvaretsom civilaav del.

Nuvarande ordning

I dag finns civilområden,fem nämligen

Södra civilområdet Civo S,- omfattande Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus
län,

Västra civilområdet Civo V, omfattande- Hallands,
Göteborgs Älvsborgsoch Bohus, samt Skaraborgs län,

Mellersta civilområdet Civo M,- omfattande
Stockholms, Uppsala, Östergötlands,Södermanlands,



Örebro, ochVästmanlands,Värmlands,Gotlands,
län,Kopparbergs

omfattandecivilområde Civo NN,NorrlandsNedre-
län,JämtlandsochVästernorrlandsGävleborgs,

ÖN, omfattandecivilområde CivoÖvre Norrlands-
län.NorrbottensochVästerbottens

medöverensstämmeromfattninggeografiskaCivilområdenas
statsmakternasmilitärområdens. Enligtmotsvarande

skall337rskr.FöUl2,bet.199192102,beslut prop.
iindelat trejuli 1993den 1 varalandet fr.o.m.

militärområden.

CB,civilbefälhavarecivilområde somfinnsvarje enI
civilområdet. varjeHosinomlandshövdingarnaär aven

chef.kansli ledsfinns ett av encivilbefälhavare som
11fredstid 19, 9i 9,11, resp.Kanslierna omfattar

örebro,Göteborg,i Malmö,personår belägnaäroch
kansliernaLuleå. krig omfattarÖstersund Iresp.

meddå samgrupperadeäroch100-135vardera personer
krigsuppe-på särskildMBmilitärbefälhavareresp.

hållsplats.

totalför-för attverkai fredskallCivilbefälhavarna
så idetcivilområde attplanläggsinomsvaret resp.

inriktning.enhetligmedföraskrigsfara kankrig och
lednings-utbildning ochvisslederCivilbefälhavarna

civilområde.inomövningar resp.

skallbeslutregeringenseljest efterkrig ellerI
möjliga för-störstaför attverkacivilbefälhavarna

uppnås.svarseffekt



civilbefälhavareBehov av

Ledningen civiladet iförsvaret krig påbyggerav de
fredstida organisatoriska administrativaoch formerna
för styrning ledningoch samhällsverksamheten.av
Utredningen har därför inledningsvis fråganställt om
civilbefälhavareinstitutionen ibehövs fred ocheller
krig. Civilbefälhavarna ju ingahar fredstidaandra
uppgifter än beredskapsplanläggning utbildningsamt och
övning inför krig.

Krigsmiljön kan ställa alldeles påspeciella krav led-
ning inte finns i fred och motiverarsom att sär-som
skilda ledningsorgan inrättas eller befintligaredan ges
ytterligare befogenheter förhållandenoch Deresurser.

kan motivera frånavstegsom den s.k. ansvarsprincipen
kan delas in i tre enligt följande.grupper

Det kan, för det första, nödvändigt attvara anpassa
ledningsorganisationen till behovet samverkan med detav
militära försvaret, självfallet organiserassom med
utgångspunkt från krigstidade kraven. särskilda civila
ledningsorgan kan ändamål.behövas för detta

Det kan, för det iandra, krig finnas ett behov sär-av
skilda tvärsektoriella ledningsorgan uppgift in-med att
rikta och samordna skilda funktioner inom civiladet
försvaret mål.mot gemensamma

krig finnsI för det tredje ett stort behov att kunnaav
fördela och kraftsamla knappa olikaför ända-resurser
mål. För tillgodoseatt detta behov kan det nödvän-vara
digt inrättaatt särskilda ledningsorgan eller redange
befintliga ytterligare befogenheter och resurser.

LEMO har övervägt och motivdessa föreligg-om var en av
frågai civilbefälhavarnaer uppgiftenom samt vad inne-

bär påverkaroch hur den indelningen i civilområden.
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civil motpartbör hamilitär chef enattLEMO enanser
läges-bl.a.gäller gemensammanär detmedsamverkaatt

ömsesidigtochprioriteringarövergripandebedömningar,
militärgenomförande. Enoperationersvidhänsynstagande

sigvändakunnalägen,i snabbamåste, framföralltchef
attförsamhälletcivilaför detföreträdaretill gg

önskemål behov.ochavsikter,bedömningar,sinaframföra
förföreträdarefinnasPå bör detsättmotsvarande gg

civilasamladeframföra dekansamhälletciviladet som
påinte ankommaskallpå krigföringen. Detsynpunkterna

intressen.civilaskildaavvägaattmilitära chefenden

medsamgrupperadkrigibörmyndighetencivila varaDen
militärbefälhavare.resp.

civil-sig förisåledes skälett enärSamverkanskravet
önskemål attstarktbefälhavareinstitution. är ettDet

gränser.sammanfallandemilitärområden harcivil- och

så nuvarandeåtminstone längeockså attLEMO anser -
samordnandekrig behövsidetlänsindelning engäller -

länen.ochcentralanivånpå denmellanmyndighet

civilområdenAntal

geografiskapå storaentydigt huringetfinns svarDet
bör ha.samordningsmyndigheteransvarsområden dessasom

näringsgeografiskasåsompåverkar detta,faktorerFlera
minskningkanhänseenden avvissademografiska. enIoch

särskildakrävafrån tillcivilområden trefemantalet
inte.finns dockhinderNågra avgörandeåtgärder.

lednings-behövaskanfunnit detatt envidareharLEMO
inomfunktionernivå vissaförpå regionalhögreinstans

funktionsledandeSådana upp-civila del.totalförsvarets
enligt LEMOsdock,utgörcivilbefälhavarnagifter för
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bedömning, inget hinder för civilområdenatt antalet
minskas från tillfem tre.

LEMO att behovetanser samverkan mellan militäradetav
och civiladet försvaret bör avgörande indel-förvara
ningen i civilområden alltså bör in-sammanfalla medsom
delningen i militärområden.

Utredningen föreslår därför att Sverige indelasskall i
civilområdentre enligt följande.

Götalands civilområde Civo Jönköpings,G Kronobergs,
Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands,
Göteborgs Älvsborgsoch Bohus, samt Skaraborgs län.

civilområdeSvealands Civo S Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Värmlands,
Västmanlands, Örebro, Kopparbergs och Gävleborgs län.

Norrlands civilområde Civo N Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

varje civilområdeI bör finnas civilbefälhavare,en en
ställföreträdande civilbefälhavare och ett kansli isom
krig skall samgrupperade medvara motsvarande militär-
befälhavare militärområdesstab.och

Civilbefälhavare och ställföreträdande civilbefälhavare
bör utses bland landshövdingarna inom civilområde.resp.

Fredskanslierna

civilområdeSvealands föreslås bildas nuvarandeav
Mellersta civilområdet jämte Gävleborgs län. Denna
förändring motiverar någoninte ändring frågai denom
fredstida kansliorganisationen. Fredskansliet i

civilområdeSvealands såledesbör även i fortsättningen
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settÖrebro i storthaoch sammatillförlagtvara
närvarande.omfattning försom

Norrlandsochi GötalandsfredskansliernafrågaI om
dimensionering ochmåstecivilområden derasdäremot

lokalisering övervägas.

inteuppgifternafredstidautgångspunkt i deattMed
tillhänsynomfattning medochi nämnvärdförändras

civil-kansliet i Mellerstapå nuvarandedetstorleken
börfredskanslierna varderaområdet attbedömer LEMO

drygt 15omfatta personer.

regionalpoli-innebär attpersonalstyrkaså begränsadEn
lokalise-påverka valetbehövermotiv knappast avtiska

ringsort.

bestämmaslokaliseringsort avbör valethellerInte av
civilbefäl-residensort.civilbefälhavarensaktuelleden

civilområdets lands-blandutseskunnaskallhavare
kvalifikationerna. Detpersonligautifrån dehövdingar

flyttakansliet skall nyrimligt om eninte attär
civilbefälhavare utses.

fredskansliernasbestämmas sam-i ställetbör avValet
resekostna-minimerai attsyftekontaktnätochverkans-

kompetensnuvarandetillvarataMöjligheterna attderna.
börpersonalpolitiska aspekternakanslierna och dei

iliggerkanslietfördel enockså ärDetbeaktas. omen
erhållasdåAdministrativt stöd kan avresidensstad.

länsstyrelsen.

i GötalandscivilbefälhavarekanslietattLEMO anser
till Malmö samtlokaliseratcivilområde i börfred vara

civilområde iNorrlandscivilbefålhavarekansliet iatt
Luleå.tilllokaliseratbörfred vara
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Genomförande

Från den juli myndighetenbör Civilbefälhavaren1 i1993
civilområdetMellersta Civilbefälhavarenbenämnas i
civilområdeSvealands Vid tidpunktCB S. börsamma

Gävleborgs län överföras till civilområde.Svealands

civilområdesindelningenDen i övrigtbör gällanya
fr.o.m. den juli1 1994.

Myndigheterna Civilbefälhavaren i Södra, Västra, Nedre
ÖvreNorrlands civilområdeNorrlands bör upphöraresp.

den juni år30 juli två1994. Den 1 börsamma nya myn-
digheter bildas, benämnda Civilbefälhavaren i Götalands
CB G civilområde.Norrlands CB Nresp.

Det bör åtsnarast uppdras särskilda utredare tillatt
den juli1 organisera1994 och kansliernarekrytera i de

myndigheternanya CB G CB N samt lämna anslags-resp.
framställning budgetåretför 199495. utredare börSom
utses tilltänkta civilbefälhavare. biträdasbörDe av
kanslierna i Civo ÖN.CivoS och V ochNNresp.

särskiltI åtbeslut bör uppdras nuvarande ochCB S CB
ÖN att samrådunder i199394 med CB V CB NNresp.
samverka militärbefälhavarnamed i Götalands ochresp.

militärområden.Norrlands

Besparing

Personalstyrkan vid kanslierna i Civonuvarande S, V, NN
ÖNoch omfattar sammanlagt 40 Kanslierna tillpersoner.

CB ochG bedömsCB N behöva omfatta sammantaget ungefär
personår.35 Besparingarna personåri alltsåblir i fred

personår5 eller ungefär milj.ca 1,5 kr. Hyreskostna-
tvåderna för kanslier områdenasbortfaller. Genom

större storlek kommer något.resekostnaderna att öka
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uppgå till sammantagetdärförbedömsbesparingarMöjliga
år.någon miljon kr. per



15

1 UPPDRAGET

Direktiven1.1

Utredningens uppgift är att ledningsorganisa-överse
tionen på central regional nivåoch inom totalförsvaret
samt myndighetsstrukturen inom Försvarsdepartementets
verksamhetsområde dir. 199144.

delbetänkandetI SOU Försvarsmaktens1991112 led-
ning redovisades främst lednings- strukturfrågoroch
för försvarsmakten. Härvid föreslogs bl.a. att antalet
militärområden frånskall minskas tillnuvarande fem
tre, benämnda Götalands, Svealands och mili-Norrlands
tärområden.

statsmakterna har beslutat prop. 199192102, bet. FöU
12, rskr. 337 att landet fr.o.m. juliden 1 skall1993

indelat i militärområden.trevara Minskningen skall
åstadkommas att Södra militärområdenaoch Västragenom

ÖvreNedre Norrlandsresp. och militärområdenNorrlands
läggs Regeringen ianmälde propositionensamman. att

iLEMO det avsågfortsatta arbetet att behandla ci-den
vila delen totalförsvaret samt anfördeav att som en
utgångspunkt för detta arbete bör gälla militärom-att
råden civilområdenoch skall ha geografiska gränser som
sammanfaller. Försvarsutskottet förutsatte i sitt be-
tänkande samverkansfrågoratt mellan militäradet och
civila försvaret påbl.a. den nivånhögre regionala blir
ytterligare belysta i det fortsatta utredningsarbetet
med ledningsorganisationen och att resultatet dettaav
arbete redovisas för riksdagen.
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in-regeringen 1992-02-13tilliUtredningen anmälde en
avsåg i september 1992attarbetsplan att LEMOlämnad

militä-detmellansamverkanförförslag formerlämna om
regionalpå högrebl.a.civilt försvarochförsvaretra

nivå.

indelningsåledes SverigesbehandlardelbetänkandeDetta
Även civil-civilbefälhavare.civilområden antaleti och

omfattning hariuppgifter berörs den sombefälhavarnas
delutredningens syftetillnödvändigt hänsynmedbedömts

civilområden civilbefälhavare.ochantaletövervägaatt
detaljera-återkomma medbehövaUtredningen dockkan mer

årunderdelbetänkandei kommandedärom ettförslagde
civila del.totalförsvaretsledningen1993 avom

Arbetsformer1.2

civilområden civilbefäl-ochövervägandena antalrörande
delutredningsärskildorganiseratsharhavare som en

inom LEMO.

i arbeteutredningen dettabiträdaFör experteratt som
Försvarsdepartementet den 19 marsförförordnade chefen

Göranavdelningschefenbyråchefen Broström,Ulf1992
kommendörenNilsson ochRolandavdelningschefenForssên,

utföravarit attharuppdragRosenius. ExperternasFrank
skriftligt ochutredningsuppgifter samt attpreciserade

särskilde utredaren.till denmuntligt demrapportera

juni ett1992regi genomfördes denutredningens 3I
Översty-från försvarsmakten,seminarium med deltagare

räddningsverkÖCB, Statenscivil beredskapförrelsen
olikastuderadesHärvidcivilbefälhavarna.SRV och

riketsuppgifter ochfrågor civilbefälhavarnasrörande
civilområden.indelning i

StatensTeleverket,På utredningens Posten,begäran har
invandrarverk,StatensVägverket,järnvägarBanverket,
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Närings- teknikutvecklingsverketoch Sveriges riks-samt
skriftligenbank redovisat sin uppfattning hurom sam-

inomverkan civila pådet försvaret bör utformas högre
nivå.regional Vidare pålikaledeshar, utredningens be-

ÖCB,gäran, Rikspolisstyrelsen, SRV, styrelsen för psy-
kologiskt försvar, Socialstyrelsen, jordbruks-Statens
verk, Arbetsmarknadsstyrelsen Närings- teknik-samt och
utvecklingsverket redovisat sin uppfattning hur funk-om
tionsledningen inom påfunktion bör högreutformasresp.
regional nivå.

fåttLEMO har skrivelser fråni ärendet Kraftsam Elbe-
redskap, Civilbefälhavaren i civilområdeNedre Norrlands

Civilbefälhavarenoch i civilområdet.Västra

Utredningsmannen har tagit Regionutredningensdel av
betänkande SOU Regionala199263 roller perspek-en-
tivstudie och Västsverigeutredningens betänkande SOU
199266 Västsverige region i utveckling.-

Utredningsmannen rådgjorthar med parlamentariskaden
referensgrupp är tillknuten LEMO.som

LEMO har informerat företrädare för berörda centrala
arbetstagarorganisationer arbetet och berett demom
tillfälle att framföra synpunkter.
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2 NUVARANDEORDNING

Civilbefälhavarnas2.1 uppgifter

Enligt förordningen 1981978 rikets indelning iom
militär- civilområdenoch finns civilområden,femm.m.
nämligen

civilområdetSödra Civo S, omfattande Jönköpings,-
Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus
län,

civilomrâdetVästra Civo V, omfattande Hallands,-
Göteborgs Älvsborgsoch Bohus, samt Skaraborgs län,

civilområdetMellersta Civo M, omfattande-
Stockholms, Östergötlands,Uppsala, Södermanlands,
Gotlands, Västmanlands, ÖrebroVärmlands, och
Kopparbergs län,

Nedre civilområdeNorrlands Civo NN,- omfattande
Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län,

Övre civilområde ÖN,Norrlands Civo- omfattande
Västerbottens och Norrbottens län.

Civilområdenas geografiska omfattning överensstämmer med
motsvarande militärområdens.

varje civilområdeI finns civilbefälhavare CB,en som
är landshövdingarna inom civilområdet.en av varjeHos
civilbefälhavare finns kansliett leds chef.som av en
Kanslierna iomfattar fredstid 11, 9, 19, 9 11resp.
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örebro,Göteborg,i Malmö,personår belägnaäroch
kansliernaLuleå. krig omfattaröstersund var-Iresp.

då medsamgrupperadeäroch resp.dera 100-135 personer
krigsuppehållsplats.på särskildMBmilitärbefälhavare

instruktion förmedförordningen 19881121Enligt
total-för atti verkaregdeskallcivilbefälhavarna

så icivilområde att detplanläggsinomförsvaret resp.
inriktning.enhetligmedföraskrigsfara kankrig och

civilasåväl demellansamordnasPlanläggningen skall
ochdessamellaninbördesmyndigheterna och somorganen

visslederCivilbefälhavarnamyndigheterna.militärade
civilområde.ledningsövningar inomutbildning och resp.

skallregeringens besluteljestkrig efterellerI
möjliga för-störstaför attcivilbefälhavarna verka

uppnås.svarseffekt

därvidskallDe
myndighetercivilasådan verksamhet hosför attverka-

försvarsansträng-förbetydelseharandraoch organ, som
inriktning,enhetligbedrivs medningarna, en

försvarsåtgärderna,civilasamordna de-

detför attverkamilitärbefälhavarnatillsammans med-
samordnas,militära försvaretcivila detoch

tillgångarcivilområdes fördelasför attverka resp.-
främjas.försvarsansträngningarnasåutnyttjas attoch

isinåterfinns i helhetCivilbefälhavareinstruktionen
bilaga 1.

kom-hosförfarandetförordningen 19881215Enligt om
underdomstolarnaförvaltningsmyndigheterna ochmunerna,

riketfår civilbefälhavare,krigsfarakrig omeller en
inte kanriksstyrelsenförbindelsen medi krig ochär
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upprätthållas, fullgöra uppgifterde enligt kap.8som
regeringsformen påankommer regeringen. fårVidare en
civilbefälhavare förordna beredskapstillstånd enligtom
lagen därom 1960513 stridshandlingar inlettsharom
mot territoriumsvenskt förbindelsernaoch med
riksstyrelsen inte upprätthållas.kan

ÖCBs2.2 studie 1989

ÖCB årgenomförde särskilda1989 studier avseende led-
ningen inom civiladen delen totalförsvaret. Studi-av

rapporterades till ÖCBsregeringenerna med skrivelse
1989-10-20, dnr Ledningen291-34989 totalförsva-av

civilarets del kriserunder i krig.och

ÖCB i rapporten civilbefälhavarinstitutionenanser att
långtgåendeoch CBs befogenheter i krig huvudsakligen

motiveras behovet civil myndighetav underav en som
extraordinära förhållanden dvs. krigunder krigs-och-
liknande tillstånd tillsammans med kanMB samordna-
våra totala civila militäraoch inom regionresurser en
och kraftsamla dessa till de för försvaretresurser av
vårt territorium och för befolkningens skydd och över-
levnad väsentligaste uppgifterna.

uppgiftCBs blir ÖCB,därvid, enligt inriktaatt och
samordna civiladen totalförsvarsverksamheten samt att
samverka militär ÖCBmed ansågchef. även tillatt dessa
övergripande uppgifter borde läggas vissa funktionsled-
ande uppgifter, främst inom funktionerna Befolknings-
skydd och räddningstjänst, sjukvård,Hälso- och Psyko-
logiskt försvar, Ordning säkerhetoch samt Transporter.

ÖCB föreslog vissa ändringar i civilbefälhavareinstruk-
tionen.

Regeringen i 19899010o, bilagaangav prop. 6, att de
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i överstyrelsensredovisatsledningprinciper för som
myndig-förgrundallmänutgörakanredanrapport ennu

arbete.fortsattaheternas

CFL-utred-också s.k.denattnämnasbörsammanhangetI
civilt försvar198942betänkande SOUi sittningen

uppgiftercivilbefälhavarnasvissa förslaglämnade om
m.m.

totalför-inom delarindelning andraRegional av2.3
civila delsvarets

civilatotalförsvaretsinomfunktionernavissaInom av
regionalapå högreledningsorgan denfinns f.n.del

följande.nivån. ärDessa

ElbefälhavareElförsörjning-

radioregion-Teleregionchef ochTelekommunikationer-
chef

Affärsområdeschef ban-ochSJJärnvägstransporter ur-
Banverketregionchef ur

ProgramområdeschefRadioSveriges-

PostbefälhavarePosten-

väghållning Regionchef-

regionalamotsv.myndighetersfunktionsansvarigaOlika
hänvisarframgår bilaga LEMOkrig 2.organisation i av

betän-Regionutredningenstillockså i sammanhangdetta
villKartboken. LEMO199265bilaga SOUkande, 2,

omstruktureringarpågårockså framhålla storaatt f.n.
motsv..myndigheternaberördainom deflera av
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Utredningen2.4 den offentliga verksamhetensom
regionala uppbyggnad

Regionutredningen lämnade i juni betänkandet1992 SOU
Regionala199263 roller perspektivstudie. Ien-

betänkandet presenterar utredaren analys treen av
alternativ för uppbyggnaden den offentliga verksam-av
hetens regionala nivå.

Det första alternativet innebär statligtett regionalt
Den samordnadeansvar. länsförvaltningen utvidgas till

områdenfler och länsstyrelsens sammanhållanderoll som
regionalt stärks. Länsstyrelsernasorgan organisation
renodlas vidare att lekmannastyrelsernagenom avskaffas.
Landstingen berörs inte direkt i detta alternativ. Deras
roll blir i hög grad beroende pågåen-utfallet denav av
de utredningen hälso- sjukvårdensoch finansieringom
och organisation.

Det andra alternativet innebär att kommuner i samverkan
får ansvaret för de regionala frågorna. Landstingen av-
vecklas och deras uppgifter förs tillöver kommunerna
eller till kommuner i samverkan. Länsstyrelserna finns i
detta alternativ kvar imed princip inriktningnuvarande
och omfattning. Eventuellt vissakan uppgifter föras

frånöver länsstyrelserna till ett för kommuner iorgan
samverkan.

Enligt det tredje alternativet bildas ett regionaltnytt
folkvalt fårDet sina frånuppgifterorgan. dagens
landsting och länsstyrelser. Landstingen avvecklas medan
länsstyrelserna lever kvar iän form.om annan

När det gäller den geografiska indelningen betonas att
de framtida regionerna bör utformade efter närings-vara

utgångspunkter.geografiska Regionerna bör vidare vara
utformade efter samhällsplaneringensmer behov än vad
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enligt utreda-börregionerAntaleti är fallet.dagsom
få nationalsta-såinte attiän dagfärre menren vara

suveränitet utmanas.tens

attbilaga 14,i 199192100,anmäldeRegeringen prop.
beredning för detparlamentariskavsåg tillkalladen en

verksamhetensregionalasåväl denmedarbetetfortsatta
dir.Direktivi län.indelninglandetsuppbyggnad som

nyligen meddelats.regionberedning harför199286 en
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ÖVBRVÃGANDEN3

detta kapitel någraI inledningsvisbehandlas grundläg-
utgångspunktergande ledningenför hur totalförsva-av

civilarets del bör utformas. disku-Med dessa grundsom
teras därefter motiven civilbefälhavareinstitutionenför

civilbefälhavarnasoch uppgifter i krig. tredjeI ett
avsnitt övervägs hur uppgifter offentligadessa densamt
verksamhetens regionala påverkaruppbyggnad indelningen
i civilområden. Slutligen civilbefälhavarnasbehandlas
fredstida uppgifter fredstidaoch lokaliseringenden av
civilbefälhavarnas kanslier.

Utredningens förslag anledningmed islutsatsernaav
detta kapitel i följandesammanfattas kapitel.ett

utgångspunkter3.1 Grundläggande

Grundläggande för utformningen ledningssystemet förav
det civila försvaret samhällsförhållande-är de aktuella

möjligaoch förändringarna uppgifterdessa, deav som
det civila försvaret skall lösa samt karaktären deav
situationer hotbilder i vilka uppgifterna skall
lösas.

Ett civilt ledningssystem krigför berör all samhälls-
måste utgå frånverksamhet och det sätt att leda och

råderdennastyra verksamhet under fred.som

samhällets omställning krigsförhållandentill och andra
extraordinära måstesituationer kunna ske snabbt och
smidigt. finnsDet riskstor för omorgani-att storaen
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ock-ärförvirring. Dettill ochoklarhetsationer leder
i dettillämpasledningsmetoderså viktigt deatt som

iävenså långt tillämpasmöjligtfredstida samhället
för-yttreändradedeMänniskor bör, trotskrigstider.

myndigheter medigen sig dehållandena, ochkännakunna
organisation metoderSåvälgöra.vilka somhar attde

krig,i dvs.civila deltotalförsvaretsledningför av
måste där-militära,denverksamhet utomhelasamhällets

i fred.på principer gällerför debygga som

s.k.länge denvi därför sedantillämpar an-SverigeI
förharinnebärande att densvarsprincipen, ansvarsom

också motsvarandehari fredsamhällsverksamhetvissen
fortgå, liksomdå skallkrig, verksamheteni omansvar

beredskapsåtgärder vidtas.erforderligaför att

iindelad ettbakgrundär mot dennaSamhällsverksamheten
funktioner. Förbetydelsefullatotalförsvaretförantal

1986294förordningenenligtfunktionvarje är, om
civila del,totalförsvaretssamordning inomledning och

nivåpå utsedd.myndighet centralfunktionsansvarigen
framgårocksååterfinns bilagaFörordningen 3, varavsom

innebörd.funktionsansvarets

organisationsåvälsamhällsutvecklingen medför att som
samhällsverksamhetenledaochför att styrametoder

i dessaminst aktuelltinteärständigt Dettaförändras.
ochreform-omfattandeettkännetecknasdagar avsom

civila försvaretLedningen detförändringsarbete. av
också viktigtemellertidmåste härtill. ärDetanpassas

pågående reformer-beredskapsfrågorna i detbeaktasatt
frå-återkomma till dessafår anledning attbetet. LEMO

totalför-ledningenbetänkandei kommande avett omgor
kapitel behand-i dettacivila Längre framdel.svarets

direkt betydelseförändringar hakandelas endast som
civilområden civilbefälhavarnasi ochindelningenför

uppgifter.
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organisatoriskaDen lösningen för ledningen totalför-av
civilasvarets alltså utgådel frånskall organisation

ansvarsförhållandenoch i fred. krigsmiljönMen kan
ställa alldeles påspeciella krav ledning inte finnssom
0 fred.l

sålundaDet kan nödvändigt att ledningenvara anpassa
till behovet samverkan militäramed det försvaret,av

självfallet organiseras utgångspunkt frånsom med de
krigstida kraven.

Särskilda tvärsektoriella ledningsorgan kan in-behöva
rättas för inriktaatt och skildasamordna funktioner
inom det civila försvaret mål.mot gemensamma

krig finnsI ett stort behov att kunna fördela ochav
kraftsamla knappa olika ändamål.för Förresurser att
tillgodose dessa behov kan det nödvändigt in-attvara
rätta särskilda ledningsorgan eller befintligaredange
ytterligare befogenheter och resurser.

Enligt års1992 försvarsbeslut prop. 1991921o2, bet.
FÖU 12, rskr. 337 har det civila försvaret till uppgift

att värna civilbefolkningen verkningarnamot- krigs-av
handlingar och under kriser livsnödvändigtrygga för-en
sörjning,

att kriserunder ioch krig stödja- försvarsmakten,
samt

ätt, för fullföljandet dessa uppgifter, under- av
kriser ioch krig upprätthålla viktigastede samhälls-
funktionerna.

Planeringen utgå frånskall påfrestningardels de som
Sverige kan utsättas vidför ett väpnat dels deangrepp,
försörjningsproblem uppståkan i samband medsom allvar-
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ikriser ochinternationella neu-enkrigshotandeliga,
tralitetssituation.

civilauppgifterna för detärVid väpnatett angrepp
lindradelsförsvarsmakten,stödjadelsförsvaret att

befolkningen.förkonsekvenserna

justeringarviktigainnebär avårs försvarsbeslut1992
väpnatinför ettplaneringtotalförsvaretsförgrunderna

förbereddalångvarigtupplagda, an-stortDeangrepp.
successivtattmed syfte er-landetmotgreppsföretagen

deninte längreterritorium skall varasvensktövra
militära försva-för detdimensioneringsgrundenfrämsta

medtidskrav,högamed meraskallställetret. I angrepp
medhögtstående ochkvalitativt resurserbegränsade, men

iöverraskning sättasmilitärutnyttjandemaximalt av
fokus.

i ettettmötaskall kunna somangreppFörsvarsmakten -
medinledsspänning ipolitisk Europaförhöjdläge -av

däri-skallAngriparenförvarning.militärkortendast
styrkor,begränsadein endastsättakunnaantasgenom

in-kvalitet, ochhög varahartill huvuddelendocksom
framgång.operativstrategisknå ochpå snabbriktad att
förmågabetryggandesålunda haskallFörsvarsmakten en

motkraftsamlasinledningsvismotstå ettatt somangrepp
ledningssy-nationellaSverigesinomfunktionervitala

brukarangreppsformtotalförsvaret. Dennainomochstem
strategiskt överfall.benämnas

försvaretmilitäradetskallhavetöverVid ett angrepp
påfå fast fotangripare atthindrainriktas attmot en

in-skalllandgränsenöverVid ettmark.svensk angrepp
successivt brytaatthittillsliksomriktningen vara

djupförsvar.ettanfallskraftangriparens genom

vårtbrytalyckasoperationersinaangripareOm genomen
tillgängligamotstånd skall alla resurserorganiserade
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utnyttjas fullfölja iför försvaretatt alla de former
folkrätten medger.som

uppgifter militäraför det försvaret skallDessa vara
också inom civilaplaneringenstyrande för den delen av

således bidra tilltotalförsvaret. skall kunnaDen en
förmåga motstå inlettbetryggande överraskandeatt ett

vitala samhällsfunktioner.kraftsamlas motangrepp som

civilbefälhavarnas uppgifter i krig3.2

föregående avsnitt vikten ledningenI underströks attav
påciviladet i krig fredstidaförsvaret bygger deav

organisatoriska administrativa styrningoch formerna för
ledningoch samhällsverksamheten. finns därförDetav

anledning fråganinledningsvis civilbefäl-att ställa om
havareinstitutionen i krig. Civil-behövs fred ocheller
befälhavarna ju inga fredstidahar uppgifterandra än
beredskapsplanläggning utbildning övning införsamt och
krig.

Krigsmiljön påspeciellakan ställa alldeles krav led-
ning inte finns i motiverarfred och sär-attsom som
skilda ledningsorgan inrättas befintligaeller redan ges
ytterligare befogenheter och resurser.

förhållanden frånDe motiverakan avsteg den s.k.som
ansvarsprincipen in i enligtkan delas tre grupper
följande.

Det kan, för det första, nödvändigt attvara anpassa
ledningsorganisationen till behovet detsamverkan medav
militära försvaret, självfallet organiseras medsom
utgångspunkt från krigstida Särskilda civilade kraven.
ledningsorgan ändamål.kan behövas för detta

kan, för i krig finnasDet det andra, ett behov sär-av
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in-uppgift attledningsorgan medtvärsektoriellaskilda
civilainomfunktioner detskildarikta samordnaoch

mål.försvaret mot gemensamma

att kunnabehovtredje ett stortkrig finns för det avI
olika ända-förknappakraftsamlafördela och resurser

nödvän-mål. kan dettillgodose behovdettaFör att vara
redanledningsorgan ellersärskildainrättadigt att ge

ochbefintliga ytterligare befogenheter resurser.

motivdessaochföljande övervägsdet avI envarom
vadfråga samtcivilbefälhavarnaiföreligger upp-om

civil-ipåverkar indelningeninnebär dengiften och hur
områden.

militära försvaretmedsamverkan3.2.1

krigi är attcivila försvarethuvuduppgift för detEn
isole-inte verkakanmilitärastödja försvaretdet som

från detstödmed ochkontinuerlig samverkanrat utan
iplaneringen bety-sig iförlitarövriga samhället. Man

på civila samhälletsdetdande grad resurser.

sjukvård krig för-i ärochhälso-fungerande envälEn
ochstridsvärdemilitära förbandensutsättning för de

planlagduthållighet. ärDentotalförsvaretsförytterst
civila denochmellan deni samverkangenomförasatt

sjukvårdencivilasjukvårdsorganisationen. Denmilitära
kvalifi-allhuvuddelenfördärvid kunna avskall svara

patienter.sjukvård militäraförcerad

beroendegradi avgörandemilitära är avförsvaretDet
operativa rör-telekommunikationer. Dessfungerandeväl

fungeran-samtdrivmedellighet beroendeär starkt avav
från civila transport-tjänsterförbindelser ochde av

Tillgången på bety-storharelkrafttrafikföretag.och
verksamhet.försvarsmaktensfördelse
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Försvarsmaktens försörjning livsmedel, industriva-med
byggnadsarbeten reparationeroch betydelsehar storror,

under uppbyggnadsperiod vid mobilisering.och Dettaen
kräver planläggning iomsorgsfull och fred,en noggrann
inte minst för till-säkerställaatt att samhället kan

måste ocksågodose krigsförloppbehoven. längreettI
försvarsmaktens ersättningsbehov tillgodoses. kortettI

intensivtoch krig är möj-däremot stödbehoven ävenoch
ligheterna sådantillgodose mindre. situa-att dem I en

fârtion principenleva efter man tager vadman man
haver.

civilaDen delen itotalförsvaret har del fallav en
militärtbehov stöd. Varning civilbefolkningen vidav av

flyganfall är beroende väl fungerande luftbevak-av en
ning. Viktigare måsteanläggningar och transporter ges
militärt Militärskydd. inte ärtrupp, upptagensom av
strid, biträda vid olikakan behöva former skadeav-av
hjälpande åtgärder.

fråga upprätthållande måsteI ordning och säkerhetom av
olikatotalförsvarets stödjadelar samverka och

varandra.

påökade betoningen i planeringenDen ett s.k. strate-
giskt överfall i förhöjd politiskett lägesom, av
spänning i inleds militärEuropa, med endast kort för-
varning riktasoch vitala funktioner imot samhället

påökar kraven väl fungerande samverkan mellan total-en
militäraförsvarets civilaoch delar. Behov av gemensam

lägesbedömning prioriteringaroch när detgemensamma
gäller uppstården skadeavhjälpande verksamheten snabbt.

uppståIntressekonflikter militära civilakan mellan och
önskemål. Sådanabehov måste fåoch konflikter rim-en

ligt lösning.sammanvägd

vid strategisktett överfall är snabb och korrekten
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liksominformation till allmänhetennyhetsförmedling och
psykologiskaåtgärder försvaret deninom detandra av

på samverkankravställer storastörsta betydelse. Detta
samordning.och

inte genomföras utan hänsyns-operationerMilitära kan
På sättcivila motsvarandetill samhället.dettagande

tillmåste åtgärder civila försvaretinom det anpassas
till gällaplanläggningen. exempelmilitära Det kanden

utrymningar.i omfattandesamband med

bistånd i krigömsesidigt mel-samverkan ochBehovet av
således omfattandeolika ärdelartotalförsvaretslan

mångfacetterat.och

ledningen to-innebäransvarsprincipen atts.k.Den av
åvilar olikacivila Enskilda delartalförsvarets organ.

verkställighetslägen behövaimilitär därförchef kan
olikastödbegärasamverka med organ.avresp.

militär chef haremellertid angeläget attärDet ggen
bl.a.gällernärcivil med detsamverkamotpart att

prioriteringarövergripandeläqesbedömningar,gemensamma
operationersvidömsesidigt hänsynstagandeoch genom-

måste, i snabbamilitär framföralltchefförande. En
civi-för detsig till företrädarevändalägen, kunna en

avsikt-bedömningar,sinaframföraförla samhället att
fin-På bör detönskemål sättmotsvarandeoch behov.er,

kancivila samhälletförföreträdare det somnas gg
på krigföringen.civila synpunkternaframföra samladede

på att avvägamilitära chefeninte ankomma denskallDet
intressen.skilda civila

juliden trefr.o.m. 1 1993försvarsmaktenInom svarar
ledningen påoperativa högremilitärbefälhavare för den

nivå. iledning samordnautövas syfteregional attDenna
flygstridskrafter jämte stöd-sjö-insats mark-, ochmed

operationsområdetilldelat ochinom ettverksamhet om-



33

fattar att

bedöma operativadet läget ioch fatta beslut stort-
innefattande riktlinjer för operationens genomförande,

utforma operationsplan,-

ställa uppgifter fördelaoch- resurser,

befälsförhållanden,reglera-

samordna stridande förbands erforderli-verksamhet och-
stödfunktioner sinsemellanga och med itotalförsvaret

övrigt,

läget kräver det fatta iom nytt beslut stort,-

följa utvecklingen och tillrapportera överbefäl--
havaren.

militärbefälhavareEn ocksåleder inom områdesitt
genomförandet mobiliseringen. Ledning mobiliseringav av
måste kunna ske samtidigt ledningen operationensom av
och verksamhet utförs. Anskaffningannan förnödenhet-av

skall kunna skeer parallellt mobiliseringmed att
genomförs.

Effektiviteten i operativaden åstadkom-ledning kansom
i krig, är i stor utsträckning påmas beroende de förbe-

avrede1ser.i bl.a.form operativa planer gjorts i
fred.

På civil sida finns i ingenfred myndighet med tvärsek-
toriella påoch samordnande uppgifter högre regional
nivå. Mot bakgrund vad föregå-har ianförts detav som
ende är det emellertid sådanett starkt behov av en myn-
dighet i krig för samverkan militärbefälhavaren.med Det
bör gg myndighet vilkenmed militärbefälhava-vara resp.
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geografi-sammanfallandebör hasamverka.att Deharre
atterinraransvarsområden. LEMOsammanhanget omIska

sammanfallandeväsentligtförsvarsområdena hari allt
dock trelän omfattarNorrbottenslänen.gränser med

försvarsområden.

måstesamverkansuppgifter densinalösaFör att kunna
tillgång till godnaturligtvis hamyndighetencivila en

civila samhälletinom detbild lägetöversammanställd
geografiskainomsektorerfunktioner detskildadessoch

måsteinte denattansvarsområdet. innebär däremotDet
sektorfunktion.varjeinomlägetdetaljkunskapha om

Myndighetenviktigast.Överblicken ärsammanhangetoch
detaljeradesådant ävenkontaktnät attettbör dock ha

inhämtas snabbt.uppgifter kan

måstelösaskunnasamverkansuppgifterna skallFör att
åtminstoneockså ellerbefogenhetermyndigheten ha

civila verk-inrikta densådan auktoritet den kanatt
överenskommits medenlighet hari med vadsamheten som

sigi förinte ochinnebärDetmilitära motparten.den
attinnefattande t.ex.ledningsuppgiftnågon funktionell

uppgiftenDenuppgifter fördela an-ochställa resurser.
ochmyndigheternafunktionsansvarigapå organ-dekommer

en.

medsamgrupperadkrigimyndigheten börcivila varaDen
militärbefälhavare.resp.

civil-i sig försåledes skälettärSamverkanskravet en
önskemål attstarktbefälhavareinstitution. är ettDet

gränser.militärområden sammanfallandeharcivil- och

försvaretcivilasamordning detInriktning och av3.2.2

krigifinnas behovettkanatt detTidigare anförtshar
medledningsorgantvärsektoriellasärskildainrättaatt
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uppgift inomatt ett geografiskt ansvarsområde inrikta
och samordna skilda funktioner inom civiladet försvaret

mål.mot gemensamma

föregåendeI avsnitt konstaterades militärbefäl-att en
havare bör civilha samverkansmyndighetgg med motsva-
rande geografiskt ansvarsområde. Vidare konstaterades
att denna myndighet för lösa sinaatt samverkansuppgif-

måsteter sammanhållenha god bild överen inomläget
civiladet sådanasamhället och befogenheter eller

åtminstone sådan auktoritet att den inriktakan den
civila verksamheten i enlighet med vad har överens-som
kommits militäramed den motparten. Samverkanskravet är
således motivett i sig för civilbefälhavareinstitu-en
tion.

finnsDet emellertid skäl att pröva civilarentom sam-
ordningsbehov på högre regional nivå motiverar civilbe-
fälhavarna. Detta med hänsyn till bl.a. hur geografi-de
ska ansvarsområdena bör föregåendeutformas. I avsnitt
framhölls att samverkansaspekterna talar för mili-att
tärbefälhavare civilbefälhavareoch skall ha sammanfal-
lande geografiska ansvarsområden.

krig,I inte minst vid ett s.k. strategiskt överfall,
uppstår med stor sannolikhet situationer då besked eller
beslut inte kan inteeller hinner inhämtas från den som
normalt har beslutsrätten. måsteDärför ett decentrali-
serat beslutsfattande förberett och kunnavara utövas.
Särskilt allvarligt motstånd inte bjudasvore skulleom
ett därför att beslut inte erhållitsangrepp frånhar
högre instans.

Enligt den administrativa fullmaktslagen förordning-och
198897 fåren 19881215 civilbefälhavareresp. i krig

fullgöra de uppgifter enligt kap. regeringsformen8som
påankommer regeringen förbindelsen riksstyrelsenmedom

inte alls eller endast svårighetermed avsevärda kan
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måste vidtas.åtgärderupprätthållas omedelbaraeller om
motsva-länsstyrelsernaförutsättningar harUnder samma

avbrutits medförbindelsen harbefogenheterrande om
Befogenheternacivilbefälhavaren.både regeringen och

inom detendastbåda självfallet egnai fallengäller
ansvarsområdet.geografiska

beredskapstillstånd och be-1960513Enligt lagen om
civilbefälhavarehar1960575redskapskungörelsen

länsstyrelseavvaktas,inte kanbeslut -hans-eller, om
beredskapstillstånd bered-genomförordnarätt att om

terri-svensktinleds motstridshandlingarskapslarm om
inte kanriksstyrelsenmedförbindelsernatorium och

upprätthållas.

motivingetdelegeringsreglersig utgör dessaförochI
skulleBefogenheternacivilbefälhavareinstitutionen.för

länsstyrelserna.tillfrån regeringendelegeraskunna
attfördelbetydandeemellertidmåste vara enDet anses

störreettmedinstansfinnsfalleni aktuellade endet
ansvarsområde län.ängeografiskt

totalför-ledningenutövasansvarsprincipen avEnligt
andraochmånga myndigheter organcivila delsvarets av

ochmyndigheternasnivåer. olika organenspå skilda De
ivarierarindelningregionalaorganisation ochinterna

inte. InteföreliggerNågon enhetlighetgrad.betydande
olikaförhållanden idemografiskageografiska ochminst

förut-andraekonomiska ochtekniska,landsändar samt
till detta.lettharverksamheterolikasättningar för

regionalamyndighetersfunktionsansvariga orga-Olika
framgår bilaga 2.kriginisation av

råder beroen-stortettSamtidigtkomplext.ärSamhället
freds-sektorerfunktioner. Iolikadeförhållande mellan

beroendeförhållandenakomplexadetid mycketklaras av
ochvari tjänstermarknad varorfungerandegenom en
myndigheter ärolikamellansamverkanköps.bjuds ut och
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också naturligt självklart inslagett ioch det freds-
tida samhället.

Sättet att myndighetersamverka mellan och sättet att
isamordna verksamheter fredssamhället skall utgöra

grunden samordningför ioch krig.samverkan Men
krigsfallet påställer samordningkrav och samverkan av

helt omfattning fredssituationen.än Deten annan som
skiljer krigsförhållandena från fredsförhållandena är
inte påfrestningarfrämst arten dimensionutan derasav
och geografiska ocksåomfattning. påkrig ärI kraven
snabbt samrådsför-beslutsfattande Tidsödandestörre.

intefaranden möjliga.är

någonDet behövs därför i krig inom givetettsom geo-
områdegrafiskt inriktar och civilsamordnar all sam-

hällsverksamhet mål såmot möj-att störstagemensamma
liga försvarseffekt i åstadkoms.vid På riksnivåmening

påankommer regeringendetta biträdemed centralaav
myndigheter. måste ocksåsamordning påMen kunna utövas
lokal nivå,regionaloch bl.a. hänsyn tillmed för-att
hållandena varierar olikamellan kriglandsändar. ärI

intedet möjligtheller regeringenför följaatt och
överblicka läget och samordningsbehoven i olika lands-
ändar.

På nivålokal utövas samordningen kommunstyrelsen,av
är högsta civila totalförsvarsmyndighet isom kommunen.

På länsnivå utövas rollen länsstyrelsen iredanav som
fred har samordningsuppgifterbetydande inom länet.

Regionutredningen ihar betänkandet SOU 199263
Regionala roller perspektivstudie anfört atten-

smånuvarande län planeringsområden.utgör för Detta
enligtgäller, frågamening, iLEMos även samordningom

inför i krig.och nämnts regeringenhar tillkallatsom
parlamentarisk beredning uppgiftmed övervägaatten

länsindelningen.bl.a. rimlig bedömningEn är dock att
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förverkligas ännuintelänsindelning kaneventuell nyen
år.på flera

Åtminstone länsindelning be-gällerså nuvarandelänge
på nivånmyndighetsamordnandei krigdärförhövs en

länen.ochcentralamellan den

geografiskapå storaentydigt huringetfinnsDet svar
börsamordningsmyndigheter ha.ansvarsområden dessasom

näringsgeografiskasåsompåverkar detta,faktorerFlera
regiona-Även skilda samhällssektorersdemografiska.och

framgått beskriv-måste harindelning beaktas. Som avla
dessabilaga företeravsnitt ochningen i 2 syn-2.3 en

brokignerligen karta.

Vägverket,Televerket,På Posten,begäran harLEMOs
invandrarverk,StatensjärnvägarBanverket,Statens

samtteknikutvecklingsverket NUTEKNärings- och
avseendesina synpunkterSveriges riksbank lämnat
påcivila högredeltotalförsvaretssamordning av

nivå.regional

inom och ettvartcivilbefälhavareattPosten enanser -
inriktacivilområden verksam-skallföreslagna treav -

Civilbe-närvarande.principer förheten efter somsamma
postbefälhavaremedbör samverka represen-fälhavaren en

uppehållsplatsen.påkontaktpersonerterad av

bolagiseras denskallerinrar detattTeleverket om
funktionenfunktionsansvaret förjanuari attsamt19931

nybildadeövergår Tele-då till denTelekommunikationer
påuppgifterochrolltelebolagetsDetstyrelsen. nya

utklarad.inte heltnivåer ärinom totalförsvaretskilda
svårighet-påtagligaingaemellertid f.n.Televerket ser

medsin to-samverkanmed atteller problem anpassaer
nivån indel-tillpå regionalahögredentalförsvaret en

civilområden.ning i tre
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Vägverket att militär- civilbe-samverkan med ochanser
fälhavare frånlöses bäst samverkansgrupp Väg-genom en

på krigsuppehållsplats.verket placerad MBCB Vägverket
redovisar påinga indelningen civilområden.synpunkter i

Invandrarverket att behovet regionalhögreanser av en
samverkande myndighetoch samordnande är helt klart.
Verket civilbefälhavarenatt inrikt-skallanser vara
ningsansvarig civilområdenaoch att skall ha sammanfal-

militärområdena.lande gränser med

hänvisarNUTEK beträffande delfunktionen Elförsörjning
till frånyttrande framhållerKraftsam Elberedskap, som
att indelningen elområdengrundläggande för i är elsy-
stemets tekniska utformning, uppdelning ibranschens
företag indelningen distributionsområden.isamt Kraft-

Elberedskap indelningenatt den inuvarandesam anser
civilområden frånfem elsamverkanssynpunkt är braen

övergånglösning. civilområdentillEn intetre är dock
gränssättande. samverkan krigunder beredskap och kommer
även i framtiden viaatt ske samverkansgrupper. olägen-

uppståheter ikan fredstida inteden samverkan ärsom
svårighetsgradstörre gårän lösa.att de attav

Riksbanken framhåller fråninformationatt civil-genom
befälhavare till regioncheferbankens läge,aktuelltom

angripares möjligheter militära in-och de chefernasen
tentioner inriktningbehovet samordningsamt ochav av

åtgärderverksamheten Riksbanken inrikta sinakan i
överensstämmelse övriga inriktningmed det försvarets

mål.mot ett Enligt Riksbankengemensamt dennasynes
ledningstyrninginriktningprincip indirektför vara

lämplig civilområdena frånäven minskas tillfemom
tre.

SJBanverket erinrar i skrivelse att de-en gemensam om
organisation uppvisar ringa överensstämmelse medras nu-

milocivo-indelning.varande Organisation lednings-och
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bådakrig.iinte Deförhållanden princip ändrasiavses
på MBCBsamverkansgrupprepresenterasbörverken av

vissatilldelas be-möjligenkrigsuppehållsplats kanoch
civil-från tillövergång trefemslutsbefogenheter. En

samverkans-dessaområden behovetförstärkabedöms av
lämpligtmindreärdetattverkenDäremot ansergrupper.

civilbefälhava-järnvägsrepresentanternainordnaatt 1
transportfunktion.rens

organi-myndigheter ellerför deattkonstaterakanLEMO
hartotalförsvarsuppgifter,viktigasationer med som

så denöverensstämmerindelning,någon regionalform av
civil-iindelning femnuvaranderinga medi gradmycket

civilområdesindelningen harområden. änAndra faktorer
regio-funktionsförvaritnaturligt styrande resp.nog

funktions led-Även varjekrigi börorganisation.nala
Samordningförutsättningar.utifrånning dessutformas

på sätt,annatfår tillgodosesoch kansamverkanoch --
bakgrundenMot den ensamverkansorgan. synesbl.a. genom

tillcivilområden inte ledafrån tillminskning trefem
några problem.större

också ochemellertid samordnaCivilbefälhavarna skall
nivå, vidfrämstpå regionallägreinrikta verksamheten

Västrasammanslagning ochSödralänsstyrelserna. En av
utgångspunkten tveksam.fråncivilområdena denkan vara

i södraproblemenrisk för attfinns uppenbarDet en
Göteborgsområdet vissaiSkåne, iSverige, ochfrämst

övermäktiga. Genomcivilbefälhavareblikrigsfall kan en
civilbefälhavarensåtgärder, attsärskilda t.ex. genom

uppgiftervissaförviss tid ellerförbefogenheter
riskendendockkantill länsstyrelse,delegeras en

erinra deti sammanhangetvillminskas. det sam-omLEMO
NORP-området. Väst-i s.k.detväxt framarbete som

år betänkan-i överlämnatjuniisverigeutredningen har
utveckling.iregionVästsverige199266det SOU -

ilösningföreslår temporäri betänkandetUtredaren en
regionförbundförsöksverksamhet med ettform av en
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enligt kommunalförbundsmodell där landstingkommuner och
i ÄlvsborgsHallands, Göteborgs och Bohus, och Skara-

fårborgs län utvecklingsfrågor.i övergripandesamverka
Länsstyrelsens utvecklingsfrågorregionalaföransvar

till Påflyttas förbundet. sikt utredaren att deanser
slåsfyra västsvenska länen bör till Förett.samman

detta behövs enligtdock utredaren ett fortsatt utred-
ningsarbete. Utredningens remissbehandlasbetänkande för
närvarande.

civilområdeEtt sammanslaget i Norrland tillkommer att
bliytan mycket stort. delbetänkandetI SOU 1991112

Försvarsmaktens ledning anförde att de södraom LEMO
försvarsområdena underhållsregementeeller ett i Norr-

militärområdelands bör förstärkas med transport- och
fältarbetskompetens för ledningenatt transporterav

övretill Norrland skall säkerställas. Enligt vad LEMO
ÖBhar erfarit överväger sådanf.n. hur och var en

förstärkning bör organiseras.

Ledningen transportrörelserna Nedre Norrlandav genom
måste självfallet i militärtcivilt.ske samverkan En
civilbefälhavare i civilområdeett isammanslaget Norr-
land ikan därför krig organiserabehöva särskilden
transportledningsresurs området.i södraden delen av

Sammanfattningsvis såledeskan finnskonstateras detatt
ett påbehov myndighet nivåhögre regionalav en som

inriktarsamordnar och inomverksamheten civiladen de-
len totalförsvaret. vissa hänseenden minsk-I kanav en
ning civilområden från frånantalet tillfem tre den-av

utgångspunkt åtgärder. Någrasärskildakräva avgöran-na
hinderde härför föreligger inte.dock
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nivåpå funktionervissaregionalLedning högre3.2.3 av
civilainom totalförsvarets del

två föregående dels attavsnitten konstateratshardeI
nivåpå regionalmyndighetfinnas civil högrebördet gg

militärbefälhavare, delssamverkar med motsvarandesom
i krigpå ledningsnivå myndighetbehövsatt somensamma

totalförsva-inriktar civila delendensamordnar och av
ön-är starktDärvid det etthar konstaterats attret.

militärområdenskemål civilområden harochatt samman-
samordningsuppgifterna kangränser attfallande samt

civilområden.iindelning riketvid Ilösas treen av
någon funktion inominomavsnitt övervägsdetta detom

ledningsinstanscivila behövsdet försvaret dessutom en
på nivå iregional inte finns och det-fredhögre omsom

civilområden.påverkar indelningen ita

anledning i ut-Utredningen finner detta sammanhangatt
innebörden inrikta samordnaochbegreppenveckla av

leda.resp.

enligt utredningen,inrikta innebär,Att och samordna
mål civilaövergripande för denatt ochange gemensamma
och formuleratotalförsvarsverksamheten, fattaatt

prioriteringar.övergripandei Ibeslut stort och ange
ingår också erforderligtilluppgiften attatt sam-se

ingårstånd. inte ställatill Däremot attverkan kommer
preciserade uppgifter till olika effektuerande organ
eller uppgiftentillhöri detalj fördela Dettaresurser.
att leda.

öCBs ledningen i krig totalförsvar-studieI 1989 avom
civilbefälhavarnascivila huvud-framhöllsets del att

civilauppgift inrikta totalför-är och samordna denatt
militär chef.svarsverksamheten att samverka medsamt

ÖCB ansåg övergripande uppgiftertill bordedessaatt
inomfunktionsledande uppgifter,vissa främstläggas

Befolkningsskydd räddningstjänst,funktionerna och
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sjukvård,Hälso- och Psykologiskt Ordningförsvar, och
ÖCBsäkerhet samt Transporter. Därutöver bedömde att

civilbefälhavarna behövde funktionskompetens inom funk-
tionerna Försörjning och Arbetskraft.

På ÖCB,begäran RikspolisstyrelsenharLEMO RPS,av
StyrelsenSRV, för psykologiskt försvar Social-SPF,

styrelsen jordbruksverksos, Statens SJV, Arbets-
marknadsstyrelen AMS redovisat sinsamt NUTEK upp-
fattning funktionsledningen på nivå.regionalhögreom

ÖCB erinrar frågai funktionen ärTransporter att denom
indelad i delfunktionerna Transportsamordning, Lands-

Väghållning,vägstransporter, Flygtransporter, Järnvägs-
Banhållningtransporter, Sjötransporter.och För dessa

delfunktioner utom Transportsamordning och Landsvägs-
transporter påfullgörs funktionsledandede uppgifterna
högre nivåregional delfunktionsansvariggenom resp.
myndighet.

ÖCBEnligt krävs funktionsledning landsvägstran-en av
påsporter nivåregionalhögre för att kunna omfördela

Det krävs även påtransportsamordningresurserna. en
nivå. ÖCBdenna civilbefälhavarenatt bör ha dessaanser

funktionsledande ÖCBuppgifter. inga särskildaanför
på indelningen civilområdensynpunkter i med hänsyn

härtill påän funktionsledningenannat att högre re-
gional nivå således bibehållabör utformning.nuvarande

frågaI funktionen Försörjning industrivarormedom an-
ÖCBför civilbefälhavarenatt någrainte lednings-har

uppgifter inom ÖCBfunktionen. vidare att för-anser
ändringen till civilområden påverkarintetre tidigare
ställningstagande civilbefälhavarnaatt behöver funk-en
tionskompetens områdetinom Industriell försörjning för
att kunna utöva sin samordningsuppgift.

funktionenRPS att Ordning och säkerhet behöveranser en



44

nivån, iregionalapå högrefunktionsledning den syn-
civilområden kanantaletattbakgrundmotnerhet av

iUppgifterna ävenbörtill tre.reducerasattkomma
civilområdespolischef underpåframtiden läggas somen

ledningenföransvaretcivilbefälhavaren bör avges
Påcivilområdet. degrundinompolisverksamheten av

biträdandecivilområdenas bör ävenstorlekframtida en
också sincivilområdespolischef utvecklarförordnas. RPS

detattsäkerhetspolisenpå ochledningen anseravsyn
representationnivån finnaspå börregionalahögreden

från säkerhetspolisen.

funktionenfunktionsledning förbehovetattSPF avanser
kvarstår.nivåpå regionalPsykologiskt högreförsvar

funktionsledningencivilområden börendast treMed
uppfattningsinskrivelsen utvecklar SPFstärkas. omI

funktionen.uppgifter inomcivilbefälhavarnas

förändringarframhåller vissa störreävenattSoS om
funktionen Hälso- ochinomfredsorganisationenisker

inteminskarsjukvård, hälsoskyddsocialtjänst samt
påkrig högreledningsorganisation ipå starkkravet en

redovisadesnivå. förslagderegional attSos somanser
rollÖCBs civilbefälhavarnasavseendeledningsöversyni

giltiga.uppgifter ärfortfarandeoch

livsmedelspolitiska reformen 1991erinrar att denSJV om
iävenförändringar inom sektorn,till stora orga-leder

enligtinte, SJV,dockändrarnisatoriskt hänseende. De
livsmedelsförsörjningen iprinciper gäller förde som

påså långt skallmöjligt skekrig, nämligen denatt som
förändringarnai bedömer attsätt fred. SJVsamma som

civilområden påverkarinteinriktning mot treoch en
livsmedelsförsörjning-uppgifter inomcivilbefälhavarnas
samordningsuppgiftentillbör hänförasnärmasten, som

funktionsledning.änsnarare

fråganiförändringar betydelseingaanmäler attAMS av
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inom ÖCBshar genomförts Arbetsmarknadsverket sedan
ledningsöversyn föreslårgenomfördes. AMS att arbets-

påkraftsfunktionen civonivån.skall representeradvara

erinrarNUTEK att överenskommelsen oljeföre-mellanom
tagen Drivmedelscentralenoch staten DMC harABom
upphört gälla januariatt fr.o.m. den 1 Detta1992.
innebär krigsorganisationatt DMC med centralkontor,

länsdrivmedelsledarezonchefer, distributionscheferoch
utgått.har samverkansorganisationEn mellan statenny

håller påoch branschen Någon särskiltatt byggas upp.
inrättad organisation påfunktionsledningför högre re-
gional nivå finns inte. civilområden,Antalet tre, fyra
eller ingenfem, har betydelse för verksamheten.

civilbefälhavarensSRV att huvuduppgifter böranser vara
att utgöra tillmotpart militärbefäl-och samverka med
havaren civilasamt samordna de försvarsansträngningarna
inom civilområdet övergripande inriktning pri-ochgenom
oritering. Beträffande funktionen Befolkningsskydd och
räddningstjänst sådanuppgifternaatt ärSRVanser av
art att de inte innebärabehöver direkta ledningsuppgif-

för civilbefälhavaren.ter utgått frånharSRV att
civilområde militärområdeoch skall ha sammanfallande
gränser.

konstaterarLEMO frågaframförda iatt de synpunkterna
funktionerna OrdningTransporter,om och säkerhet, Psy-

kologiskt sjukvårdförsvar samt Hälso- och överensstäm-
i allt ÖCBsväsentligt imer med lednings-slutsatserna

studie 1989. inteLEMO har f.n. underlag för annanen
framhållabedömning vill åter-utredningenattmen avser

komma detaljerade civilamed förslag försvaretsmer om
ledning. någrakonstaterar dockLEMO att synpunkter som

indelningmotsäger civilområdeni intetre har fram-en
kommit någraredovisningarna iäven fall tolkaskanom

indelning civilområdeniatt nuvarande fördel-som vore
aktigare.
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be-inte detvidare attatt SRVkonstaterarLEMO anser
nivåpå regional förnågon funktionsledning högrehövs

räddningstjänst.Befolkningsskydd Dennafunktionen och
ÖCBsfrån i led-framfördesuppfattning avviker den som

iFrågan närmareningsutredning. bör därför studeras
civila försvar-utredningsarbete detfortsattaLEMOs om

civilområ-på iindelningenNågon inverkanavgörandeet.
frånutgår militär- ochinte. attdockden har den SRV

civilområden sammanfalla.skall

myndigheternafunktionsansvarigadeattnoterarLEMO
någoninte behöver utövacivilbefälhavarnaattanser,

i vidFörsörjninguppgiftfunktionsledande avseende
inom dessamening att kompetensoch Arbetskraft men

samordnings-kansliernainom för attfunktioner behövs
uppgiften utövas.skall kunna

civilområdenindelning iRikets3.3

föregåendei konstaterat attUtredningen dethar en
civil samverkansparti krigmilitärbefälhavare bör ha en

ansvarsområdengeografiska börderasoch att samman-
således finnas trebörför att detfalla. Detta talar

civilområden medöverensstämmergränsermed som
militärområden.NorrlandsSvealandsGötalands, resp.

på högrevidare detUtredningen konstaterat atthar
uppgiftnivå myndighet attcivil medregional behövs en

inom totalförsvaretsinrikta verksamhetensamordna och
ansåg uppgiftdenna kanUtredningencivila attdel.

civilområden.iindelning riket trevidlösas aven

också indelning i treUtredningen angett atthar en
till vilkacivilområden hänsynmedkan accepteras

bör ha.civilbefälhavarnauppgifterfunktionsledande som
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LEMO militäraatt behovet samverkan mellan detanser av
civilaoch försvaretdet bör indel-avgörande förvara

civilområdenningen alltså bör in-sammanfalla med1 som
militärområden.delningen i

delbetänkandetI Försvarsmaktens ledning anmälde LEMO
frågan vilket militärområdeatt Gävleborgs för-om som

svarsområde tillhöraoch län skall borde närmare över-
vägas överbefälhavaren. föreslagitharDennaav senare

försvarsområdetatt tillhöraoch länet skall Svealands
militärområde.

Gävleborgs ilän har flera näringsgeo-avseenden, t.ex.
grafiskt och kulturellt, närmareett samband med Uppsala
och Kopparbergs län än med Västernorrlands och Jämtlands

såledeslän. Gävleborgs län bör tillhöra Svealands
civilområde.

Sverige alltsåbör indelas civilområdeni enligttre
följande.

civilområdeGötalands Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,
Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, GöteborgsHallands,

Älvsborgsoch Bohus, samt län.Skaraborgs

civilområdeSvealands Stockholms, Söderman-Uppsala,
Östergötlands, Örebro,lands, Gotlands, Värmlands,

Västmanlands, Kopparbergs Gävleborgsoch län.

civilområdeNorrlands Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län.

civilområdevarje finnasI bör civilbefälhavare. Hanen
biträdasskall kansli i krigett skallav som vara sam-

militärområdesstaben.grupperat med

Liksom civilbefälhavarenf.n. bör landshöv-vara en av
dingarna inom civilområde.resp.
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förord-civilbefälhavareinstruktionen 19881121Enligt
regeringen. omcivilbefälhavarenförersättare avnas

civilbefälhavarenochnågon inte förordnadärersättare
uppgiftertjänst sköts hanssinförhindrad utövaattär

inte förordnathittillsRegeringenkanslichefen. harav
civilbefälhavare.någon ställföreträdande

på attkravställas storai krig atttorde kommaDet
auktoritet utövarpersonligasincivilbefälhavaren genom
behöva verkadärförsamordning.ledning kanoch Han

måncivilområdet. handeninom Ichefsbesöks.k.genom
krigsuppehållsplatsen hankantillsjälv är bunden

nivåpå företrädakanhögmedarbetarebehöva ha somen
häravBehovetöverläggningstillfällen.vid skildahonom

Kanslichefencivilområdet är.självfallet ju störreökar
krigsuppehållsplatsen ochpåkansliets arbeteskall leda

uppgifter.utnyttjas för den typenintedärförbör av

ställföreträdareockså fördelaktigtkanDet omvara
civilbefäl-ordinariei händelse attfinns denutsedd

dåRegeringen behövertjänsten.inte fullgörakanhavare
civil-blandcivilbefälhavareinte omedelbart utse en ny

iolämpligt attområdets landshövdingar. Det kan envara
från län.landshövding denneskrigssituation flytta en

ställföreträdandealltså för attskäl talarStarka en
fullgöra definnas ochutseddcivilbefälhavare skall

Ävenåläggeruppgifter civilbefälhavaren honom.som
inomlandshövdingarnabörställföreträdaren avvara en

civilområde.resp.

uppgifter fredcivilbefälhavarnas3.4 1

skall19881121civilbefälhavareinstruktionenEnligt
totalförsvareti för attcivilbefälhavarna verkafred

så krigcivilområde i ochatt detplanläggsinom resp.
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krigsfara kan föras enhetlig inriktning.med skallDe
vidare ledningsövningar,leda utbildningvissgenomföra
samt upprätta de planer behövs. skall samverkaDesom
med militärbefälhavare samråda civilasamt medresp.
myndigheter Någonoch uppgifter i krig.medorgan
väsentlig ändring fredstida uppgifterna finnerdeav

intef.n. motiverad.LEMO understrykerLEMO dockvara
utredningenatt i ett kommande betänkande behandlaavser

ledningen civiladet i sinförsvaret helhet och där-av
vid lämna detaljförslag civilbefäl-rörande bl.a.avser
havarnas uppgifter.

Civilbefälhavaren, i uppgiftenfred förenar medsom
landshövdingeämbetet, biträds fredskansliettav om-
fattande personår. Kanslierna i9, 11, 19, 9 är11resp.

Örebro, Östersunddag ibelägna Malmö, Göteborg, och
Luleå.

Vid frånminskning till civilom-nuvarande fem treen
råden ocksåbör kanslierantalet reduceras.

civilområde föreslåsSvealands bildas nuvarandeav
civilområdetMellersta jämte Gävleborgs län. för-Denna

ändring motiverar någon frågainte ändring i denom
fredstida kansliorganisationen. Fredskansliet i

civilområde såledesSvealands i fortsättningenbör även
Örebrotillförlagt ioch ha stort settvara samma om-

fattning för närvarande.som

frågaI fredskanslierna i Götalands och Norrlandsom
civilområden måste däremot dimensioneringderas och
lokalisering övervägas.

utgångspunktMed i fredstida uppgifternaatt de inte
förändras i nämnvärd omfattning tilloch med hänsyn

påstorleken det kansliet i civil-nuvarande Mellersta
området bedömer fredskansliernaLEMO att bör omfatta
vardera drygt 15 personer.
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regional-så innebär attpesonalstyrkabegränsadEn
påverka valetpolitiska motiv behöverknappast av

lokaliseringsort.

lokaliseringsort bestämmasbörheller valetInte avav
Civilbefäl-residensort.civilbefälhavarensaktuelleden

civilområdets lands-blandskall kunna utseshavare
utifrån kvalifikationerna. Detpersonligahövdingar de

kanslietinte rimligt skall flyttaär att en nyom
civilbefälhavare utses.

fredskansliernasi bestämmasställetValet bör sam-av
minimera resekost-ikontaktnät syfte attverkans- och

tillvarata nuvarande kompe-Möjligheterna attnaderna.
personalpolitiska aspekternai kanslierna och detens

ikansliet liggerockså är fördelbör beaktas. Det omen
då erhållasAdministrativtresidensstad. stöd kan aven

länsstyrelsen.

militärbefäl-Civilbefälhavarna medskall samverka resp.
Ledningsövningar plan-planläggningsarbetet.ihavare

militär-Kontakterna medgenomförsläggs och gemensamt.
följaktligen frekventa.omfattande ochärbefälhavaren

lokalisera-fredskanslierna börför attDetta talar vara
militärområdesstaberna.tillde ortsamma som

civila ärskilda samverkansorganmedKontakterna
ärlikaemellertid minst omfattande och frekventa. Dessa

näringsgeogra-regionstill därplatsofta belägna resp.
finns.fiska demografiska tyngdpunktoch

viktigasteredovisas samverk-detabell och 3.2I 3.1
icivilbefälhavaren Götalandsför resp.ansorganen

civilområde lokaliseringsorter.och derasNorrlands
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Tabell 3.1 samverkande myndigheter civil-och förorgan
befälhavaren i civilområdeGötalands

Myndighet motsv Lokaliseringsorter

Militärbefälhavaren Kristianstad
Kristianstad,Länsstyrelse Malmö, Karls-

krona, Växjö,Kalmar, Jön-
köping, Göteborg, Halmstad,
Vänersborg, Mariestad

Landsting Kristianstad,Malmö, Lund,
Karlskrona, Växjö,Kalmar,
Jönköping, Göteborg,
Halmstad, Vänersborg,
Mariestad

Teleregion Malmö, Göteborg, Jönköping
Televerket Radio Malmö, Göteborg

rundradioSvensk AB Malmö, Göteborg
SJBV försvarsenhet Malmö, Göteborg
Elbefälhavare Malmö, Trollhättan
Postbefälhavare Malmö, Göteborg
Vägverket Jönköping, Göteborg,

Kristianstad
Invandrarverket Malmö, Alvesta, Mölndal
Kustbevakningen Karlskrona, Göteborg
Sveriges Radio Malmö, Göteborg
Tullverket Malmö, Göteborg

särskildAv vikt
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civil-förmyndigheter ochsamverkandeTabell organ3.2
civilområdei Norrlandsbefälhavaren

LokaliseringsorterMyndighet motsv

BodenMilitärbefälhavaren
Umeå,Östersund,Härnösand,Länsstyrelse

Luleå
Landsting a Umeå,östersund,Härnösand,

Luleå
UmeåLuleåSundsvall,Teleregion
LuleåSundsvall,RadioTeleverket
LuleåSundsvall,rundradioSvensk AB

Luleå finns ettGävle IförsvarsenhetSJBV
kontor

LuleåSundsvall,Elbefälhavare
Umeå BodenIsundsvall,Postbefälhavare

kontorfinns ett
LuleåHärnösand,Vägverket

SundsvallInvandrarverket
HärnösandKustbevakningen

LuleåUmeå,Sundsvall,Sveriges radio
HaparandaTullverket

viktsärskildAv
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För Götalands stådel lokaliseringsortvaletsynes av
mellan KristianstadMalmö, och Göteborg. Malmö ochI
Göteborg finns det övervägande civilaantalet samverk-

ocksåfinnsansparter. Där de kanslierna.nuvarande I
Kristianstad militärområdesstaben.finns

inledningsvisLEMO noterar att de nuvarande femav
civilbefälhavarekanslierna är endast lokaliseratett
till militärområdesstaben,ort nämligen isamma som
Östersund. Vid bildningen civilområdetMellersta förav
några år örebrosedan valdes lokalisering änen annan
militärområdesstabens Strängnäs. Riksdagen vidhar
flera tillfällen avslagit motioner flyttningom av
civilbefälhavarekansliet från till Kristianstad.Malmö
Hittills såledeshar det bedömts angeläget attmer
kanslierna har närhet till civilasamverkande änparter
till militärområdesstab. delarLEMO denresp. uppfatt-
ningen. såledesGötaland ståI bör valet mellan Malmö
och Göteborg.

Därvid avståndet militärområdesstabenkan till i
Kristianstad viss ocksåha betydelse. Hänsyn bör tasen
till belägenheten militärbefälhavarens civilbe-ochav
fälhavarens krigsuppehållsplats. Vidare kangemensamma
noteras föregåendevad iLEMO har anfört det om sam-

inomverkan NORP-området.det s.k. möjligenDet kan tala
för vissaatt civilbefälhavarens samordningsuppgifterav
i fred någon någrakan tilldelegeras eller länssty-av
relserna i område.detta

Det sagda talar för civilbefälhavarekanslietatt i
civilområdeGötalands i lokaliseratfred bör tillvara

Malmö.

ståNorrland östersund,I valet mellan sundsvall,synes
Umeå, Luleå Östersundoch Boden. dessa minstaharAv det
antalet samverkande myndigheter liggermotsv. och
kommunikationstekniskt vid sidan. Sundsvall finnsI ett
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Avståndet tillcivila samverkansparter.antalstort
ärSundsvallmilitärområdesstaben betydande.är dock

residensstad.inte heller

irelativt centraltliggerUmeå residensstad.är Den
viktigakommunikationer.området Antaletmed goda sam-

ocksåLuleå, lig-imindre änär dockverkansparter som
militärområdesstabendärbetydligt Boden,närmareger

finns.

icivilbefälhavarekansliet NorrlandsattLEMO anser
Luleå.tilllokaliseratcivilområde i börfred vara

föreslås blikansliernaförhållandet deattDet nya
två nuvarandedetilllokaliserade orter avsomsamma

bildaskanslierna börinteinnebär deatt genomnya
CivoCivoikansliernaombildning Sendast resp.aven

ÖN. kanslierna avvecklasbörnuvarandedeattLEMO anser
intehindrarbildas. attmyndigheter Detoch nya

från nuvarandei bör skerekrytering betydande grad
kanslier.
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rönsnnc4

Mot bakgrund övervägandena i kapitel sammanfattarav 3
iLEMO kapiteldetta sina förslag rikets indelning iom

civilområden civilbefälhavarnassamt uppgifter im.m.
krig fred. Avslutningsvis utredningenresp. presenterar
sin på hur förslagen skall genomföras vilkasyn och be-
sparingar bedöms möjliga.som

civilområden4.1 Indelning i

Sverige bör in i civilområdendelas tre enligt följande.

Götalands civilområde Civo G omfattande Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus,
Hallands, ÄlvsborgsGöteborgs och Bohus, samt Skaraborgs
län.

civilområdeSvealands Civo S omfattande Stockholms,
Uppsaia, Östergötlands,Södermanlands, Gotlands,
Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och
Gävleborgs län.

Norrlands civilområde Civo N omfattande Västernorr-
lands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

varje civilområdeI finnasskall civilbefälhavare,en en
ställföreträdande civilbefälhavare civilbefäl-och ett
havarekansli. Myndigheterna bör Civilbefälhava-benämnas

i civilområdeGötalands Civilbefälhavarenren CB G, i
civilområdeSvealands CB CivilbefälhavarenS iresp.
civilområdeNorrlands CB N.



56

civilbefälhavareställföreträdandeCivilbefälhavare och
civilområdet. Iinomlandshövdingarnablandbör utses
landshövdingeska-tillika medtjänstsinutövarfred de

kansli börVarjefrånträderkrig de detpet. I senare.
både ochi fredfinnaskanslichef skallledas somav en

krig.

i kriguppgiftercivilbetälhavarens4.2

i krigkansli börCivilbefälhavaren med samgrup-vara
påstabmedmilitärbefälhavaremotsvarandeperad med

krigsuppehållsplats.särskild

civilområdet verkakrig inomiCivilbefälhavaren skall
uppnås. skallHanförsvarseffektmöjligastörstaför att

därvid

myndighetercivilasådan hosverksamhetför attverka-
försvarsansträngning-förbetydelseharoch somorgan,

inriktning,enhetligbedrivs medarna,

försvarsåtgärderna,civiladesamordna-

att detförverkamilitärbefälhavarentillsammans med-
samordnas,militära försvaretcivila detoch

tillgångar ochcivilområdets fördelasförverka att-
främjas.försvarsansträngningarnasåutnyttjas att

civilområdet ledainomdärutöverCivilbefälhavaren skall
funktioner.inom vissaverksamheten

civilbefäl-detaljerade förslaglämna omLEMO meravser
betänkandei kommandei kriguppgifter ett omhavarens
Därvidcivila kommerdel.ledningen totalförsvaretsav
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ocksåutredningen tillatt lämna förslag ändringar i
civilbefälhavareinstruktionen.

Civilbefälhavarens4.3 uppgifter i fred

fred CivilbefälhavarenI skall verka för totalför-att
civilområdetinom såsvaret planläggs i krigatt det kan

föras enhetlig inriktning.med Civilbefälhavarenen
vidareskall ledningsövningar civilområdet,leda inom

vissanordna utbildning samt upprätta de planer be-som
hövs. Han skall militärbefälhavarensamverka med och
samråda civilamed myndigheter uppgifteroch medorgan
inom totalförsvaret.

Kanslierna och därmed myndigheterna lokaliserasbör
till Örebro Luleå.Malmö, Kanslierna ibedöms fredresp.
behöva omfatta vardera drygt 15 personer.

4.4 Genomförande möjliga besparingaroch

Från den juli myndigheten1 bör Civilbefälhavaren1993 i
civilområdetMellersta Civilbefälhavarenbenämnas i
civilområdeSvealands vid tidpunktCB S. börsamma

Gävleborgs län civilområde.överföras till Svealands

civilområdesindelningenDen i övrigtbörnya gälla
fr.o.m. juliden 1 1994.

Myndigheterna Civilbefälhavaren i södra, Västra, Nedre
övre civilområdeNorrlands Norrlands bör upphöraresp.

juniden årjuli två30 1994. Den bör1 samma nya myn-
digheter bildas, Civilbefälhavarenbenämnda i Götalands
CB civilområde.G Norrlands CB Nresp.

särskilt åtI beslut bör uppdras nuvarande ochCB S CB
ÖN samrådatt under i199394 med CB V CB NNresp. sam-
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i Götalands ochmilitärbefälhavarnaverka med resp.
militärområden.Norrlands

tillåt särskilda utredare attuppdrasbör snarastDet
ikanslierna deorganisera rekryterajuli ochden 19941

anslags-lämnamyndigheterna samtCB NCB G resp.nya
budgetåret börutredareframställning 199495.för som

biträdasbörcivilbefälhavare.tilltänkta Deutses av
ÖN.Civo ochCivokanslierna i NNochS V resp.

ÖNi Civo ochvid kanslierna V, NNS,Personalstyrkan
tillKanslierna CB Gomfattar sammanlagt 40 personer.

ungefärsammantaget 35bedöms behöva omfattaoch CB N
alltsåpersonår ipersonår.Besparingarna blir fredi

personår mi1j.kr. Hyreskost-ungefäreller 1,55ca
områdenastvå kanslier bortfaller.för Genomnaderna

något.ökaattresekostnadernastörre storlek kommer
uppgå till sammantagetbesparingar därförMöjliga bedöms

år.någon miljon kr. per



Bilaga 1

Förordning 19881121 instruktionmed för
civilbefälhavarna

Inledandebestämmelser
1QCivilbemhavareni krigär denhögracivilatotalförsvarsmyrtdigheteninom civilomrâde.ettFöreskrifter riketsindelningi civilomrädenfinnsi förordningenom 1981978 riketsomindelningi ntiiitär- civilomrädenoch m.m.
2§ förordningenAv 1986294 ledningochsamordninginomtotalförsvaretsom civiladelframgår civilbeililhavarrtaharuppgifterinomfunktionenatt Gvil ledningochsamordningsamtderasverksamhetdärutöveringaratt i vissaandrafunktioner.Av förordningframgårsammavilkanärmareuppgifter följer dettasom av
Verksförordnlngenstillämpning
3§Följandebestämmelseri verksiörordningext19871100skalltillämpaspacivilbeiälhavaren4-7,9 10och myndighetscheferts ochuppgifter.om ansvar14och15§5 myndighetensregelgivning,om165 internaföreskrifter.om17§ inhämtandeuppgifter.om av185 iirendeföneckning.om25och26 föredragning.om27§ beslutairätt vissafrågor.attom285 fårbegärainförklaringaromvemsom m.m..29§ myndighetensbeslut.om30S ,överklagande.om
Ledningoch organisation
45En landshövdingarnai civilonuadetcivilbefälhavare.av lirHosvarjecivilbeiälhavarefinns kansli leds chef.ett som avenNärcivilbeililhavarenhindradär sintjänstutöva skötshansuppgifteratt eller.ersättareavennågon inteersättare förordnad.är chefenförkansliet.om av
Bestämmelserför krig m. m.
Inledandebestämma
5 §KommerSverigei krig,skall6-13§§tillämpas.l falltillämpasdessabestämmelsenannatdenutsträckningregeringarbestänuner.
Uppsiller
6äHgilvilbeiälhavart-nskallinomcivilomrádetverkaför möjligastörsta iörsvarseffektuppnås.attskalldärvid

verkaför sådanverksamhethoscivilaatt myndigheterochandracivila har- organ.sombetydelseförförsvarsartsträngningama,bedrivsmed enhetliginriktning,ensamordnadecivilaiörsvarsät erna.- tillsammansmedmilitärbefälhavarenverkaför detcivilaochdetmilitäraatt försvaret-samordnas.
verkaför civilomradetstillgångarfördelasatt ochutnyttjasä iörsvarsansuängningantaatt-främjas.

7§Civilbelälhavarenskall särskildägna uppmärksamhetfragorsomåt sammanhängermedinombefolkningsskyddetochräddningstjänstenstörreutrymnings-ochllyktingrörelser.undsättandeverksamhet skydd radioaktivaochkemiskasamt stridsmedel.mot2. inomhalso-ochsjukvården veterinärväsendetfördelningensamt personal,vard-ochavlaboratorietillgangarochmedicinskaförnödenheter.skydd biologiskastridsmedelmot samtsmittsammasjukdomaret hosmänniskorav ochhusdjur.3. inomdetpsykologiskaförsvaretupplysningsverksarnhetenradio,televisionochgenomåtgärder ryktesspridning.samtpress mot4. inompolisväsendetuafikövervalming,flyktingkonurollochsakerhetstjärtst,inomuansportväsendettransportregleringomfattandelandsvägs-,jämvägsnsjö-ochñysmnsporter.
inomförsörjningsväsendetutnyttjande beredskapslageroch nyttigheterandraav samtviktigareundanförsel-ochförstöringsátgärder,
inomarbetsmarknadsväserüetfördelning arbetskraftstillgärtgar.avinomvägväsexidet ande förråd ersättningsmataial omfördelningav av samt avväghallningsorganföroch väghallmngenerforderligutrustning.Civilbeilllhavarextskallverkaför förbindelseninomcivilomrâdetatt upprätthålls.



8 5Civilbefälhavamnfår inom förmeddelalänsstyrelserna civilområdetföreskrifter verksam-
heten. nödvändigOm för samordning försvarsansuängningama.fårcivilbefälhavarendetär avmeddela regionalcivilmyndighet statligaförvaltningsuppgifmed inomcivilorrtrådct.terannanriksdagensmyndigheter föreskrifterfrågadockundantagna. i verksamheten.om
95Civilbefälhavarenskall sig inomhålla underrättad läget civilområdet.Hanskallpåalltomsökaupprätthållaförbindelse regeringen.centralamyndigheter civilbefälhavamaisätt med och
angränsandecivilornråden.

Detfinnssärskildabestämmelsercivilbefälhavaiensrapponeringsskyldighet.om
10§Omcivilbefälhavarensbefogenheter förbindelserna riksstyrelscnintemed allsellernär
endast avsevärdasvårighetermed kan uhållaselleromedelbaraåtgärder måstevidtasup annarsfinnsbestämmelseri lagen198829 förfarandet förvaltningshoskommunerna.ommyndigheternaochdomstolarnaunderkrigellerkrigsfaram.m.Civrlbefälhavaren i förstaskalli fall stycketsjälvständigtvidtadeåtgärdersomavses sombehövsför till fördencivilatotalförsvarsverksanthetenoch stöd detmilitäraförsvaret.
ll § Civilbefälhavarenfår bemyndiga beräffande ellerlänsstyrelsen visstärende vissaattfattabeslutellervidtaåtgärder artkornmaärenden skullegrupper egetav somansvar annarscivilbefälhavaren.
12§Omcivilbefälhavarenfinnerdetnödvändigt besluta åtgärdförvilkenmedelatt omensaknasochregeringensbeslutinte fårhan länsstyrelsemakanavvaktas, besluta någonatt avinomcivilområdetskalltillhandahålla Ett tilldemedel behövs. sådantbeslutskallanmälassomregeringen möjligt.snarast
Organisation
13§Civilbefälhavarenskansli krigsorganisationsplan.organiserasenligt fastställden
Bestämmelserför fred
14 §Civilbefälhavarenskall för civilområdet så iverka totalförsvaretinom planläggs detatt attkrig vidltrigsfaraoch kanförasmed enhetligenPlanläggningenskalli erforderlig civilamyndig-utsträckning såvälmellandesamordnas
heternaoch inbördes Civilbefäl-mellan militäramyndigheterna.dessaochdeorganen somhavarenfårförsådantändamålhoscivilamyndigheter förvaltningsuppgifterinommedstatliga
eivilområdet.riksdagensmyndigheterdock materialundantagna.begära rörandeplan-attläggnin tillsändsin honomoch, detbedömserforderligt.föreskriva beredskapsplannären attintefår innanfastställas samråd medägt honom.rum

15§Civilbefälhavarertskall
ledaledningsövnirtgarinomcivilområdet.- verkaför personalhosdecivilamyndigheterna civilområdetinom utbildasförsinverk-att-samheti krig själv utbildning,anordnasådansamt
planläggasinkansliorganisation. civilotnrådesplanaupprättade och planeri övrigtegna- förbehövs verksamheteni krig lcrigsfam.ochVldsomCivilbefälhavarenfåri denutsträckning behövsförhans planläggningsarbetedelsom eget talcrigsplartläggrtingerthosmilitäramyndigheteräven och inomcivilområdet.av organ

16 I§ sinverksamhetenligt 1514och §§skallcivilbefälhavarensamverkamedmilitärbefäl-
havarcn.

Hanskallsamråda civilamed myndigheter civilaochandra hosdessa degörasamtorganframställningar behövs.som
Ãrendenashandläggning
17 § Civilbefälhavarenfåri arbetsordningen i särskildaeller beslutlämna till någonpåöverkansliet ärenden inteavgöra ar detslaget de behöver civilbemhavaren.att prövasattsom av av
Tjänstetlllsättnlngar
18§Regeringen civilbefälhavama.utser
19 Ersättare§ förcivilbefälhavarenförordnas regeringen.av
20 § Tjänsten chefförkansliettillsätts regeringenefterförslag civilbefälhavaren.som av avAndratjänstertillsätts civilbefälhavarert.av
Bisysslor
21 § Besked bisysslaenligt37§andrastycketanställningsförordrtingert1956601lämnasomcivilbefltlhavarert i frågaäven tjänstpåkansliet tillsätts regeringen.av om som av
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Elfürsörjningens

n regionalaKRA FTSAM
ELBEREDSKAP,y indelning

ElområdeNorrlandsçvre
QNE1 Västerbottensblocket

NorrbottensblocketQNE2 Nedre
Norrbottensblocket0NE3 Ovre

ElområdeNorrlandsNedre
VästernorrlandsblocketNNEzl
HälsingeblockelNNE2
JämtlandsblocketNNE3

ElområdeBergslagens
BE1 Dalablocket

VärmlandsblocketBE2
ElomradetQstraGullspångsblocketBE3

âtorstockholmsblocketQE1
Qstgöla-GotlandsblocketQE2

SvealandsblocketOstra0E3

ElområdetVästra
VE1 Göteborgsblockel

JBohus-DalsblocketVE2
SkaraborgsblocketVE3

ElområdetSödra
SkåneblocketSE1
Kalmar-BlekingeblocketSE2
KronobergsblocketSE3
SmålandsblocketSE4
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Vägverket

VÄGHÅLLNINGSREGIONER

Region Norr
DD länNorrbottens
AC Vlistsrboltcnsmn

RegionMill
Z Jilmalandslän
Y Västernorrlandslan
X GävleborgsInn
W Kopparbergslän

SlockliulmRegion
AB Stockholmslän
I Gotlandsllin

RegionVäst
S Värmlandslila iHärnösandR SkaraborgsHin

ÄlvsborgsP län
O Göteborgs Bohuslünoch
N l-kzlinrxlsliin

Rcginv Mälardalen
Öralr lüniVästmanlandsU llln

C Uppsalaliin
D Södcrmuxilundslän

RegionSydost
ÖstergötlandsE län

F Jönköpingslän
G Kronobergslim
H Kalmarlän
K Blekingelän

RegionSkåne
L KristianstadsHin
M Malmöhuslän
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Förordning
ledningochsamordninginomom totalförsvaretscivila1986 294del

Inledandebcstilnltltelse

l å Medtotalförsvaret alladet gairderavses iirnodviittdigaftirsom attförberedalandetintor hotochforyllrt ställa samhälletatt tillkrigsför.omhzillamlcn.l kriguntfattartotallursvarehelasamhälletsverksamhet.1987991
2 i Dennaförordninggallerförmyndigheterunderregeringenmedun-dantag totalförsvaretschcfsnümndochmyndigheternainom militäradetavförsvaret.

Samordnad fiirplaneringtotalförsvaret
J Varjemyndighet5 skalli sinverksamhetbeaktatotalförsvaretskrav.

utgångspunktEn4 § förmyndigheternasplaneringiir myndighetnttenmed för vissverksamhet behållai fredskall detta ocksåansvar en ansvarunderkrig. verksamheten upprätthålladå.skall Myndighetenskallomockså fördeberedskapsförbercdelserbehövs.svara somPlaneringenskallskei samverkanmeddestatligaochkommunalamyn-digheter.sutnnianslutningitrnäringsidkareoch berörda.ürsomI förordningenl977SS vissastatligamyndighetersberedskapom
särskildachefen försvarsdepartementetför meddeladem.nt.angesatt avföreskrifterskallbeaktasvidplaneringen.

F llonslndelnirtg

5§ Myndigheternasverksamheti totalförsvarethänförstill funktionerenligtföljandeuppställning.Avuppställningenframgårvilkenmyndighetskall förfunktionensom ochdeövrigamyndigheteransvara harsomuppgifteri denna.
Avsärskildabestämmelserföljer civilbefalhavarnasatt ochlänsstyrel-

verksamhetingari vissafunktionersernas utövervad framgårsom avuppstålllrtingcit.Enligt305lagen19881385 Sverigesriksbankåliggeromriksbankendet fdrbcredskapsplanläggningenatt pábank-ansvara ochbetalningsvlscndetsområde.l lagen1964624 kommunalberedskapomochcivillörsvarslagcn196074finnsbestämmelserkommunalaom upp-gifteri fråga totalförsvaret.FörSverigesRadioaktiebolagom ochTERA-COMSvenskRundradioAktiebolaggällerbestämmelseri särskildaavtalmellan ochbolagenstaten m samhetenvidkrig krigsfara.om
Funktion ÖvrigaAnsvarigmyndighet myndighetermeduppgifterinomfunktionen
Civil Överstyrelsenledningochsamordning fdrcivilberedskapCivilbclälltavamaunsstyrelsema
Domstolsvlsendedom- Domstolsverket Högstam,m. domstolenstolsvlsende.statligadvokat- Regeringsrättenrllltshjillmfrâgoverksamhet. llovrlltterna1 fingsrlilternaKammarrättenLinsrättcrnaBostldsdomstolen

ArrendenäntnderrtallyrcsnätnndernaStatensvn-nlmndAllrnlnnandvokatbyráernaRlttshjllpsmyndigheten
Ordningochsäkerhet Rikspolisstyrelsen Riksåklagnm.m. renupprlltthlllnndeallmänord- Regionlklaprmyndigheternaavningochsäkerhet.brottsbe- DenlokalIklaurorganisationenkimpningochbrottsutredning. Statenskriminaltekniskalaborntoriåklagarvllscndet.utllinningsfrá- umllyktingvcrkmirtltctutomgor DenlokalatwlisorgattisntinuenStatensinvandrarverk



ÖvrigamyndigheterAnsvarigmyndighet medFunktion uppgifterinomfunktionen

Kriminalvård Kriminalvårdsstyrclsen
TullverketUtrikeshandel Kommerskollegium Statensjordbruksverk

rtkreditnåmnden, strálskyddsinslituträddningsverk StatensBefolkningsskyddochrädd- Statens kämkraftinspektionStatensningstjänst
Televerketforpsykologisktför-Psykologisktförsvar Styrelsen

svar
försäkringskassomaRiksförsäkringsverket DeallmännaSocialförsäkringadmi-m.m. Statenslöne-ochpensionsverknistrationsocialförsäkringen,av Arbetsmarknaytçlxntjänstegrupp-arbetslöshets-ochförsäkrings-livförsäkringsamtverksamheträttemas

strálskyddsinstitutSocialstyrelsen Statenshäl-Hälso-ochsjukvårdm.m. Rättsmedicinalvcrketsocialtjänst.ochsjukvård,so- Statensbakteriologiskalaboratori-miljö- hälsoskyddoch
um livsmedelsverkStatens
Statensnaturvárdsvcrk
Läkemedelsverket

Postbefordran Postverket
Telekommunikation. Televerket

Överstyrelsen räddningsverkförcivilberedskapStatenspurtsamord-Transporterutan Statensjärnvägarning,järnvägstransporter.ban- Banverkethållning,landsvägstransporter. Vägverketväghållning,flygtransporter. Sjöfartsverketsjötransporter Luftfartsverket
StatenskrigsförsâkringsnämndFörsäkring FinansinspektionenEnskild m.m. krigsskadenämnStatens

Riksskatteverket TullSkalle- uppbördsväsendeoch myndigheternaS ,ndigheteruaK
StatenslivsmedelsverkLivsmedelslörsörjnirtg Statensjordbruksverkm.m.in- Statensnaturvárdsverkförsörjning livsmedelmedklusive reglerings-ochvatten,ransoneringsátgärdetavseende

livsmedel.livsmedelshygien,ci-
veterinärverksamhetvil

arbetskraftsförsörj- läusarbetsnämndernaArbetskraft Arbetsmarknadsstyrelsenarbetsmarknadsutbildning, AMU-styrelsenning. Vapenfristyrelsenvapenfriutbildning.arbetar-arbctsmarknadstvister Arbetarskyddsstyrelsenskydd. Yrkesinspektioucu
ArbetsdomstolförlikningsmannaexpeditionStatens

Flyktingverksamhet RikspolisstyrelseninvandrarverkStatens Tullverket
räddningsverkStatensSocialstyrelsen

tylviwuArbetsmarknad

Övrigafastighetsinfo StatensIantmåteriverk statligalantmäterimyndighe-Landzkaps-och -mation terSjöfartsverket
SverigesgeologiskaundersökningCentralnämndenförfastighetsdata

Energiförsörjningförsörjning Närings- teknikutvoch Bränslenämndenrdrivmedelochel- Ellörsörjningsnärnndenmedbränslen. verketkraft AmirsverketSvenskaKraftnätkimkraftinspektionStatens
Trañksälrerhetsverket

ÖverstyrelsenförcivilFörsörjning industrivaror beredskapmedenergiförsörjningochlivs-utommedelsförsörjning
Överstyrelsenförberedskap civilberedskapKyrklig
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delfunktionerbestämmerdenmyndighet ärindelningiOm6 5 an-som
överlåtafår tillfunktionsansvarigamyndighetenfunktionen.Densvarigför

frågaingårverksamhet i funktionen imyndighet att omenvarsenannan
uppgifter i §§.9ochl0delfunktionfullgörade somanges

beredskapsmyndig-friståendemedverkarsåsommyndigheter7§ Vissa
funktionhänförstill någonverksamhetderastotalförsvareti attheter utan

Riksvärderingsnämn-Justitiekanslern,myndigheterärenligt Dessa5
Byggnadsstyrel-institut,hydrologiskameteorologiskaochSverigesden,

centralbyrån.StatistiskaochRiksrevisionsverketStatskontoret,sen,1992940 ....

uppgiftermyndighetensfunktionsansvarigaDen
verksamhetensamordnaskallmyndighetenfunktionsansvarigaDen8 § samordbehövsdetutsträckningskalli denMyndighetenfunktionen.inom total-myndigheterinomvidandraverksamhetmedverksamhetdennana försvaret.militäradetdelochcivilaförsvarets

myndighetenfunktionsansvarigaskalldenfredl9 § funktioneninomuppgiftermedmyndigheterövrigasamrådmedi i krig,funktionenmålenförbeslutstatsmakternasförunderlag omutarbeta
beredskapsförberedelser.samordna beredskapsförberedelser.budgeteringochplaneringsamordna av. krigsplanläggning.genomföraochsamordna, utbildas.personalförattsvara. genomförs.övningarförattsvara. beredskapsläget.redovisaregeringentillregelbundet,

resursåtgångochinriktningfunktionensbeslutförUnderlag§10 om myndighetenfunktionsansvariga genomdenutarbetasårssiktskallfem av
programplanering.

samordningLedningoch
civilberedskapbversIyre.reiftäiUppgüierför

Överstyrelsen fred samordna§ för civil beredskapskalli ledaochll
övriga myndigheter.beredskapsförberedelsernavid funktionsansvariga

Overstyrelsenskalldärvidsärskilt
frågorrådochrekommendationerverkaförenhetlighetigenom som

förtotalförsvaretsciviladel.gemensamma beredskapslâgettill regeringenredovisa i2.regelbundet ston.
intressenbeaktasi samhällsutvecklingen.verkaför totalförsvaretsatt

frågor förtotalförsvaretsutbildningisamordna ärsom gemensamma
del.civila

verksamhetsomrádet. 9911 987informerainom z
Överstyrelsen ocksåför civil beredskapskall för totalförsvarets12§

civiladel
studietill regeringenenligtsärskiltbeslutredovisa samlad överen

på pcrspektivstudie.utvecklingen siktlängre
årvarje programplantill regeringen upprättatsge engemensam som

samråd funktionsansvarigamyndigheter.medi myndigheternasanslagsframstâllningarsig destatliga i denöveryttra
berörtotalförsvaret.delde

911987 9frågor försvnrsforskniñg.samordna gemensamom



harberedskapcivilför somansva-Överstyrelsenuppgiftl den13§ som ingårsamordning attochledningCivilfunktionenförmyndighetrig inomkrigsplanläggningenförunderlagstudieroperativabedriva som
del.civilatotalförsvarets ledningsöv-uppföljningenochinriktningen avplaneringen.samordna

del.civilatotalförsvaretsinomningar vadmilitärbefälhavareochcivilbefáilhavareförövningarledastörre
9911987del.civilatotalförsvaretsavser

överbefälha-samverkamedskallÖverstyrelsen civilberedskapför§M Översty-civiladel.totalförsvaretsförfrågori ärgemensammasomvaren inomplanläggningoperativkrigsplanläggningochsamordnaskallrelsen
försvars-inomplanläggningmotsvarandedelmedcivilatotalförsvarets

makten.
Överstyrelsenföreträderföreskrifter.särskildaföljerinteOm annat av förbetydelsefrågor hardelicivilanivåtotalförsvaretscentral som

samhälletsmilitärabehovoch resurser.civilamellanavvägningen av
länsstyrelserochcivilbqfiillimrureUppgifterför

civilområdenaochlänsstyrelsernaskallinomCivilbefalhavarnaIS § re-
för uppgifter § l3 §de enligt I och4 Ispektive lllänen samtsom.svara

nivån. på för civilfråga dencentrala ligger Överstyrelsenoch2 i om 9911987beredskap.

föreskrifterfår länsstyrelsernadcCivilbelälhavarna meddela16§ som
civilomrádct.inomplanläggningentotalförsvaretförbehövs av

fårockså myndigheterförvilkadennameddelaandraCivilbefálhavarna
beredskapsförbere-inriktningen deföreskrifterförordninggäller avom

civilområdet.berördelsersom
samverkanivå ochlänsstyrelserPå skallcivilbefalhavareregional17§

nivå åstadkommaförmotsvarandemyndighetermedmilitära att en
delaroch ända-olikaledning totalförsvaretsenhetliginriktningoch enav

militäramålsenliganvändningcivilaoch resurser.av

Bla-..i...annan-annu .REH-JGL.
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Kronologisk förteckning

Frihet kompetens.Grundutbildningetts 37.Psykiatrinoch levnadsförhållanden.desspatienteransvar- - -villkori högskolan.U. innehållvårdens ochutveckling.S.
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Justitiedepartementet underlag.[77]
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reformeratåklagarväsende.Del och [61]Ett A B. Kommunikationsdepartementet
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