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statsrådetTill och chefen för

Försvarsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 21 december 1992 Dir. 1993:4 che-

fen Försvarsdepartementetför tillkalla kommitté med uppgiftatt en
utreda påfrestningar och risker i detatt fredstida samhället och vissa

frågor inom totalförsvarets civila del.

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Försvarsdeparte-av

den 12 februari 1993 ledamötermentet landshövdingen Ericsom
ÅkeKrönmark, ordförande,även riksdagsledamöterna Carnerö, Birgit

Henriksson, Robert Jousma Götheoch Knutson, f.d. riksdagsledamo-

Hans Lindblad, riksdagsledamotenten Christer Skoog, f.d. riksdags-

ledamoten Oswald Söderqvist riksdagsledamöterna Runesamt

Thorén, Karin Wegestål och Iréne Vestlund.

Till sakkunniga utsågs 12den februari 1993 departementsrådet



kanslirådetdepartementsrådet ochMarie HafströmSuzanne Frigren,
Åke 1993 departementssekreteraren Karin13 aprilSundin densamt

199312 februari direktörenförordnades denLindgren. Som experter

byråchefenGunnar Holmgren, BjörnCederqvist, överdirektörenJane

Jane CederqvistGustaf Welin.Sandborgh och generallöjtnanten er-
iutredningen sektionschefeni26 april 1993den expertsattes avsom

Ågren.Birgitta

199312 februariförordnades deni utredningenSom sekreterare

Sven Frid.avdelningschefen Rune

riskutredningen.Hot- ochantagitKommittén har namnet

scenarionantaldirektiv valtenlighet med sinahar iUtredningen ett

fredstidadetpåfrestningar och risker ibeskriva sami-attsom avser
från demassflyktscenariondessamedhället. Arbetet ett enav -
Utrednirng-slutfört.Sverige ärRyssland tillländerna ochbaltiska nu-

på olikagrundade arnta-händelseförloppscenarioskildrar i detta treen
begäraSverige förtillkommermänniskor attganden antalet somom

hjälp.asyl eller söka

på händelserexempelframhålla scenariot ärvillUtredningen ettatt

församhälletsvenskadetskulle kunna utsättai länderandra som
någon bedömningpåfrestningar. Utredningen gör inte san-avstora

denisvårigheterdrabbasscenariot skaländerna inolikheten för att av
övervägandenDehändelseförloppendeomfattning tre anger.som

emellertidutredningsarbetet visar attmedi sambandhar skettsom
Utredningenotänkbara.inte ärmassflyktenorsakarhändelserna som



utesluter för övrigt inte situationer med de konsekvenseratt som sce-
nariot beskriver skulle kunna inträffa följd händelser ävensom en av
inom andra delar östra Europa.t.ex. av

Massflyktscenariots olika händelseförlopp redovisastre i det delbetän-

kande utredningen lägger fram. Utredningen redogör ocksåsom nu

i betänkandet för de problem sannolikt skulle uppståkomma attsom
och redovisar antal förslag åtgärdertillett skulle det lättaregörasom
för olika slag myndigheter utföra de uppgifter fordrasattav som av
dem i de situationer uppstår. Som inledning finns det i betän-som en
kandet även preliminär redogörelse för utredningens principiellaen

på påfrestningar och risker i det fredstida samhället. Utredningensyn

redovisar vidare de principer varit vägledande när den valt äm-som
nesområden för andra scenarion och beskriver konturerna i dessasex
scenarion.

Utredningen har för det här betänkandet inte någragjort ingåen-mer
de överväganden vilka allmänna begrepp och definitioner detom som
kan lämpligt använda inom utredningensatt arbetsområde.vara Det

fortsatta utredningsarbetet får visa hur sammanhållen referensramen
omfattande begrepp risker, påfrestningar, allvarliga olyckor ochsom
störningar bör utformas.

Arbetet med samtliga scenarion har skett och sker i förekommade

fall i samverkan med företrädare för antal centrala statliga myndig-ett
heter, länsstyrelser, landsting, kommuner, företag och organisationer

skulle kunna komma beröras händelseförloppen.som att av

Utredningen får härmed överlämna sitt delbetänkande Massfykt till



enhälligt.Betänkandet ärasyl- hjälpsäkande.Sverige ochav
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Utredningens sju scenarion

Samhället är för lång påfrestningarutsatt rad och risker. En delen
påfrestningar har den karaktären det frågaär långsamtatt fram-om
växande och långvariga skeenden. Andra påfrestningar inträffar plöts-
ligt. Förloppet pågår i de flesta fallen bara kort tid. Det kanen vara
fråga enstaka eller upprepade händelser,om ofta redan från bör-som
jan har mycket dramatisk karaktär.en

Utredningen ska enligt direktiven i antal scenarion beskrivaett dessa
påfrestningar vid plötsligt inträffade händelser och belysa konsekven-

för samhället. För valetserna scenarion har utredningen fastställtav
antal principer.ett En grundläggande förutsättning för händelseatt en

enligt dessa principer ska omfattas utredningens överväganden ärav
utnyttjadet bliratt nödvändigt iatt det fredstida samhälletresurser

extraordinära åtgärder.genom

Utredningen utgår vidare i sina överväganden principerna från attom
verkningarna fortplantar sig snabbt i samhället och breder sig överut

geografiska områden.stora Följderna är också kännbara så långunder
tid drabbade människor fåratt problem ellerstora egendom ochatt
miljö skadas på kännbart sätt. Detett behövs många olika slag av



frånåtgärder myndigheters,skadebegränsandeskadeavhjälpande och

fordrar högGenomförandetenskildas sida.organisationers och en

mellan aktörerna.samordninggrad av

sju olika scenarion:omfattarUtredningens arbete

från baltiska ländernadehjälpsökandeasyl- ochEn massflykt av
Sverige;Ryssland tilloch

landet;delelförsörjningen ilångvarigt iavbrottEtt stor aven

Stockholms-vattenförsörjningen inomilångvarigt avbrottEtt
området;

jordbruks-viktigtämnen överradioaktivanedfallEtt ettstort av
område;

högteknologiskatillförselnlångvarigt avbrott iEtt varor;av

Österdaäven ochVästerdaálven;ochiöversvämningarStora

hamn.Göteborgsfrån fartyg ikorgasutsläppEtt ettstort av

samarbeteirespektive skerskettscenarion harsamtligamedArbetet

organi-ochföretagmyndigheter,statligalandsting,med kommuner,

händelseförlop-blivit berördaskulle haverklighetenisationer avsom

pen.

i dragMassfyktscenariot stora

inne-händelseförlappdelscenariontecknar iUtredningen ett somtre
OOO asyl-500OOO respektiveOOO, 20050Sverigebär emottaratt

Östersjör. flestaDepå andra sidanfrån länderhjälpsökande someller



kommer bådai de delscenariona med 50än OOO asyl- eller hjälp-mer
gåttsökande har igenom svåra umbäranden med kyla och hunger. En

del dem är allvarligt sjuka. Det handlar mångastor i fall smitt-av om
sjukdomar.samma

svårigheterna börjar i de händelseförloppen redantre till sjöss.ute
Många fartyg kommer oanmälda till svenska hamnar. Utredningen

beskriver händelserna på land Stockholm,i Gävle och Oskarshamn.

Det räcker inte med normala rutiner. Svårigheten är fåsnabbt iatt
gång mottagningsorganisation hos de lokala myndigheternaen -
kommunen, landstinget och polisen för registrering, hälsokontroll,-
utspisning och vila. De asyl- eller hjälpsökande måste sedan komma

vidare till förläggningar på platser där fårde möjligheter återhämtaatt
sig.

Ansvar och befogenheter
i massfyktscenariot

Till sjöss

En del uppgifter i övervakningen och kontrollen till sjöss är civila,ute
andra har militärt innehåll.ett Utredningen det är nödvändigtattanser

effektivt samordna verksamhetenatt hos de civila och militära myn-
digheter för övervakningen och kontrollen.svararsom

Riksdagen vårenunderhar 1993 hemställt regeringen skaattom
tillsätta kommitté överväger förutsättningarna för närmareen som en
samordning den statliga sjöverksamheten. De förslag kan bliav som
resultatet dessa överväganden kommer sannolikt bety-av att vara av



åstadkommamassflyktsituationsträvandena viddelse för att enen

kontroll till sjöss.effektiv övervakning och

tillsättasföreslår kommitté kan kommadenUtredningen attatt som
få itill uppgifthemställan skaanledning riksdagensmed att sam-av

samord-hurråd övervägamed Hot- och riskutredningen närmare en

händelseförloppsamråd ske i antaleller ledning börning ettgenom

skulle kunna inträffa.olika slagdeav som

På land

handdelscenarioni utredningensDe asyl- eller hjälpsökande tas om

sydkusten.ochutefterland i antal hamnarde kommer inär 0st-ett

debefogenheteroch dedetstatsmakterna bör precisera somansvar

ska ha.och regionala myndigheternalokala

i fortsätt-föreslår polismyndigheterna ävenlokalaUtredningen deatt

registreringden enklaregrundutredning ellerska denningen göra -
sjukvårdshuvudmännenfråga ochstället kan blidet i attomsom -

ochfordrashälsokontrollför den attska skyldiga att somsvaravara
skyldigaakutvård närvarande göra.de för ärden attsomge

mottagandeförföreslår skavidare kommunernaUtredningen att svara .
haförslagenligt utredningensskainkvartering. Kommunernaoch an-

övergripan-beslutar inivå.på Det innebär kommunlokal attsvaret en
sjukvårdshu-ochför polisensfrågor kan ha betydelse ävende som g

ibedri-mottagningsorganisationen skaarbetevudmannens t.ex. var-
anlägg-mellan olikaska fördelasoch hur desitt arbete mottagnava

i kommunen.ningar



Det organisationbehövs regional kan jämna belastningenen utsom
i inkvarteringsverksamheten mellan olika delar landet. Utredning-av

föreslår länsstyrelsen ska för denatt ledning behövsen svara som
inom länet verksamheten eller för den samordning samrådav genom

idet del fall kan räcka med. Det innebär länsstyrelsen skasom en att

bedöma till vilka inom det länet myndigheternaorter tillegna som
sjöss möjligt ska dirigera fartygen. Den viktigaste uppgiften blirom

emellertid fördela de mellan kommuneratt i länet.mottagna

En samordning kan behövas mellanäven län. Utredningen föreslår en
ordning innebär regeringen från fall till fall bedömer hurattsom en
samordning mellan län lämpligen ska ske och antingenutser en myn-
dighet civilbefälhavare ellert.ex. länsstyrelse eller fleraen en- -
myndigheter regionalt leda verksamheten.att

Förberedelser f0r mottagande och
inkvartering

Det underlättar de ansvariga myndigheterna och andraom organ ge-
planering och andra slag åtgärder förberedernom sig för kunnaav att

asyl- eller hjälpsökandeta emot i den skala frågadet ärstora som om
i utredningens delscenarion.tre

Dirigering fartygenav

lnvandrarverket ska enligt utredningens förslag utarbeta ett system
för val ankomstorter och för rapportering till deav organ som svarar
för övervakningen och kontrollen till sjöss. Arbetet bör ske i samarbe-

med Rikspolisstyrelsen,te Socialstyrelsen, Kustbevakningen, Sjöfarts-



länsstyrelserna,förföreträdareochförsvarsmaktenTullverket,verket,

och landstingen.kommunerna

Registrering

med Riks-samarbeteiInvandrarverketföreslår vidareUtredningen att

registreringförprinciperutarbetarSocialstyrelsenochpolisstyrelsen

Till dengenomförandet.praktiskadetrutiner föroch förbereder se-

ochregistreringenförblankettutformahöruppgiften enatt ennare
denutbildningenklareunderlag förkan utgöra per-manual avensom

registreringen.utföraskasonal som

förförberedaockså få uppdrag systemi ettbörInvandrarverket att

individerenskildauppgiftersammanställningochöverföring omav
nivåer för-iolikaockså mellanoftafrån tillmyndighet annanenen -

Även olikasamråd med deske ibördetta arbete organvaltningen. i
på behovetsynpunkteroch harverksamhetendelta ikommer att lsom l

Rikspolisstyrelsenhjälpsökande, iellerasyl-uppgifter de t.ex.omav illlandstingen.ochkommunernalänsstyrelserna,föroch företrädare x2ix
..

Polisens resurser

massflyktscenariona kommer attarbetsuppgifter iPolisens vara

föreslårUtredningenarbetskrävande. attomfattande ochmycket
skaprincipervilkaövervägaskaytterligareRikspolisstyrelsen som

tillpolisdistriktfrån annatettpolispersonal ettöverföringgälla för av
betänkan-häri detbeskriverutredningenslagdei scenarion somav

be-kommerutredningen atthändelserde slagoch viddet somav-
detbör iRikspolisstyelsenarbetet.fortsatta samman-handla i det



ocksåhanget bedöma vilka personal polisen skulletyper kun-av som
anspråk fråni bl.a. andra myndigheter föreslåta och principer förna

användningen beredskapspoliser.av

Mottagandet på ankomstorten

Många kommuner och flera länsstyrelser har årunder senare genom
enkel planläggning och ledningsövningar förberett sig för kunnaen att

större antal asyl- ellerta hjälpsökande.emot ett

Utredningen föreslår samtliga länsstyrelser fåratt i uppdrag iatt sam-
arbete med kommunerna i länen förbereda mottagandet asyl- ellerav
hjälpsökande i skala.större Länsstyrelserna och kommunerna bör sär-

skilt överväga hur ledningsfunktionen ska ut.se

En förutsättning för effektivt Iedningsarbeteett är information kanatt
spridas inom varje myndighet och mellan de samverkande myndig-
heterna på effektivt sätt.ett

Information till allmänheten

De olika händelseförlopp utredningen tecknat i de delscena-som tre
riona kräver mycket omfattande information till allmänheten. Deten

är viktigt informationen från olikaatt myndigheter är samordnad och

såsamstämmig, myndigheterna inte lämnaratt dubbla budskap.

Styrelsen för psykologiskt försvar bör tillsammans med företrädare för

lnvandrarverket, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, länsstyrelserna,

kommunerna och landstingen utarbeta allmänna råd för informations-



hjälpsökande i denochasyl-vid mottagande storaverksamheten av
massflyktscenarion.i sinautredningen beskriverskala tresom

sjukvårdenHälso- och

mångaallt män-trång framför närsjukvården sektorHälso- och är en
2 ochdelscenarionaipsykisktfysiskt ochdålig konditionniskor i som

3 Sverige.kommer till

med företrädareSocialstyrelsen tillsammansföreslårUtredningen att

förprincipermetoder ochsjukvårdshuvudmännen ska övervägaför

flyk-sjukvård mottagandeochhälsokontroll och hälso-den avsom

fordra.kommaskulletingar skalai mycket attstor

sjukvårdenochhälso-smittskyddsverksamhetenDet förär viktigt att

före-sjukdomarsmittsammafår vilkauppgifterfortlöpande somom
lämnat.hjälpsökande harasyl- ellerländer dekommer i de som

regleringRättsg

ford-betänkandetredovisar iåtgärder utredningentillDe förslag som
delshandlarDetlag.reglering i formrättsligi flera fall omavrar en .

delsska ha,landstingochkommunerskyldigheterföreskriva vilkaatt
möjlig-landstingochkommunermyndigheterstatliga samtatt zom ge

Över-egendom.personal ochförfogaheter det behövs överatt om
på regeringensinvandrarverk, harStatensNilsson,direktör Per-Erik

skyddssö-vistesetilstánd förförsag till laguppdrag utarbetat ett om
krisområden, utredningenfrån konflikt- ellerkande utlänningar som

betänkandet.behandlar i



Frågan hur skyldigheterna för kommuner och landsting ska regle-om

och hur myndigheter fåolika slag ska möjligheter förfogaras attav
över personal och egendom vilken lagstiftning det ärtyp av som-
lämpligt införa har flera aspekter. Det gäller åstadkom-att bl.a. att-

lösningar såär allmängiltiga möjligt. Bestämmelsernama som som
ska helst kunna användas inte bara vid mottagande ellerasyl-av
hjälpsökande i skala också vid andra påfrestningar,slagstor utan av

långvariga avbrott it.ex. el- eller vattenförsörjningen.

För utredningens räkning har utarbetats promemoria meden syn-
påpunkter den rättsliga åtgärderreglering påfrestningar i detmotav

fredstida samhället de olika slag utredningen redovisar i be-av som
tänkandet. Promemorian, är underlag för diskussion i betän-som en
kandet, visar på de avvägningar det är nödvändigt medgöraattsom
hänsyn till bl.a. regeringsformens föreskrifter förhållandet mellanom
enskilda och det allmänna.

Utredningen på detta stadium i sitttar arbete inte ställning till vilken

lagstiftning dettyp kan lämpligt välja. Detta kommerav som attvara
ske först när utredningen har gjort de överväganden blir följdensom

övriga scenarion och utredningens bedömning påav denna punkt

kommer följaktligen redovisas iatt sammanhang längreett annat
fram.





19
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RSKER DET FREDS TDA

MHÄLLETSA

EN INLEDNING-

7 Nya hot ökad säkerhet-

Samhällets utveckling under 1900-talet har präglats de tekniskaav
framstegen. Förändringarna i produktionen och tjänster ochav varor
i distributionen och administrationen har lett till storskalighet,en som
ökat specialiseringen och komplexiteten i samhället. Nya metoder
för produktion och hantering och kemiska ämnenannan med tidigare
okända risker förändrar hela tiden hotbilden. De tekniskastora syste-

har efter hand blivit alltmer inflätade imen varandra. Konsekvenserna

de allvarliga olyckor och påfrestningarandraav äger spridersom rum
sig lätt från verksamhet till och geografiskt inomen en annan stora-
områden.

Urbaniseringen iär del avseenden följd storskalighetenen ien av -
andra avseenden har den lagt grunden. Tillväxten de ochstoraav
medelstora tätorterna gånghar för alla brutit mångasönder fören
människorna viktiga sammanhang. Det har svårareblivit för ochvar



egendom.liv ochkan hotadetriskerna förbedömasjälvatt somen
med män-också det harallthörförändringarsocialaTill dessa som

mångaförpåfrestningar harVäxandebeteende göra.niskors atteget
riskerföroch andra störresjälvasiginneburit demänniskor utsattatt

Ökningen antaletskador.orsakarför olyckor och an-annat avsom
Drogmiss-sådana orsaker.utsträckning haibränderlagda storanses

något positivtsjälvfalletMer fritid ärproblem.tillbruket leder stora
användermänniskorallt flerskador,ochantalet olyckorökar ommen

sysselsättningar.riskbetonadeochspänningsfylldafritiden för

beskriverdragi myckethärutredningenutvecklingDen grovasom
tvingat framharpå Den ettsäkerheten.kravensamtidigt ökathar

samhällsfunktionernastörningar iallvarligaolyckor,bättre skydd mot
detgjortharteknikenUtvecklingenskador.orsakaroch avannat som
åt-förebyggandebåde degällerskydd. Detdettaförbättramöjligt att

räddningstjänst; åtgärderandrasjukvård deellerdenoch dengärderna

inträf-harförebyggande arbetetdethändelsebehövs när trotsensom
effektivareutbildning ochökad allmänharfat. Människor engenom

blivitriskerundvikaförkan göraochvadinformation attvar enom
fal-tidigaresamhället änförhållandena ianpassade tillbättre varsom

länkendenmänniskan ärMånga blivit medvetnalet. har att svagaom
zskadorna.minskaförmycketsjälv kan göraoch att låe

iterritoriellasektoriella ellerallmänhet inteiRiskerna begränsas av i.ilelementviktigtärinternationella kontakternaökande ettDegränser.
2

från växerriskeravskärmaVi kan intehotutvecklingen.i somoss
erfa-deemellertid hakan viSamtidigtandra länder. nyttafram i av

människor-försäkerhetenökardeländer gör närandrarenheter som
olyckor,deuppgiftersnabbtspriderlnformationssystemen omna.



störningar i samhällsfunktionerna och orsakar Kun-skador.annat som
skaperna de förbättringar i skyddet påsker andra håll ökar iom som
många fall säkerheten Sverige.även i Genom samverkan mellanen
myndigheter, företag och organisationer inom landet och internatio-

gårnellt det göra mycket för minska följderna de händelseratt att av
åstadkommer påskador människor och egendom eller i miljön.som

7.2 Utredningens uppdrag

Hot- och riskutredningen ska enligt sina direktiv Dir. 1993:4 analy-

påfrestningar och risker i det fredstida samhället övervägasera samt
beredskapsåtgärderna tillräckliga.är Analysen ska risker ochom avse

påfrestningar härrör från såväl svenska utländska förhållan-som som
den. Utredningen bör beskriva antal scenarion och belysa konse-ett

kvenserna för samhället. Mot bakgrund någon systematiskattav
tvärsektoriell analys och bedömning hittills inte har gjorts bör utred-

ningen därefter pröva beredskapsåtgärderna på olika områden ärom
tillräckligt samordnade och erfarenheter från område kanettom ut-
nyttjas i större utsträckning på områden.andra

Störningar i samhällsfunktion fåkan konsekvenser på mångaen om-
råden, framhåller departementschefen i direktiven till utredningen.

Exempel på sådana områden är elförsörjningen och telekommunika-
Äventionerna. datorberoendet leder till sårbarhet.ökad Den storska-

distributionlighet eftersträvas i produktion och ökar riskernasom för

enstaka olyckor vid tillverkning, lagringt.ex. och farligatransport av
ämnen. Sådana olyckor fåkan allvarliga konsekvenser för människor

och miljö.



följderna desamhällsutvecklingen är natur-beroendeMindre avav
harsamhälletkomplexiteten iökadeDeninträffa.katastrofer kansom

kansådana händelserävenkonsekvensernatillemellertid lett att av

tidigare.svårare änförutseochbli större att

administrativaochsektoriellanationella,beroendeinteRiskerna är av
medför, till-förhållandedirektiven. Dettavidare iheter detgränser,

på ökadkomplexitet, kravökadesamhälletsmed sam-ensammans
näringsliv. Somochkommunermyndigheter,statligamellanverkan

åtgärdererforderligaoch församverkan äger attförgrund att rumen
öka-börIedstjârnaEnriskanalyser.olika slagbör liggavidtas varaav

ocksåskall denneriskernågon förorsakarfallpå i de an-de krav att
påmed denlinjeliggeriDettavidtas.åtgärder demför motatt jsvara

framhållerPrincipe,PaysP0Iuters.k.miljöskyddsområdet vedertagna

departementschefen.

betänkan-utredningenstillframgår BilagahelhetDirektiven i dess av

de.

påUtredningens7.3 syn

uppdraget

hardelrisker. Enochlång påfrestningarradförSamhället är utsatt en
långva-ochframväxandelångsamtfrågadet ärkaraktärenden att om

pågårFörloppetplötsligt.inträffarpåfrestningarAndraskeenden.riga
upprepadeellerenstakafrågaDetkort tid. kanofta bara omvaraen

karak-dramatiskmycketharfrån börjanofta redanhändelser, ensom
givetviskanhändelsernainträffadeplötsligtdeVerkningarnatär. av



långvariga.vara

Långsamt framväxande skeenden

De långsamt framväxande skeendena kan bestå eller resultera iav -
t.ex.-

I Stigande spänningar mellan olika i samhälletgrupper
eller allmänna sociala spänningar;

Förändringar i eller grundläggande värderingarnormer
strider vårt rättssystem vårtellermot sättsom páatt se

problemen;

Växande problem med missbruk droger;av

Ökande brottslighet, särskilt bland ungdomar;

Drastisk uppgång iantaet långvarigt arbetsösa;

Ökande utbredning epidemiska eller andra allvarligaav
sjukdomar; eller

Längsiktiga försämringar i den inre eller miljön.yttre

De långsamt framväxande skeendena kan tendenser detvara tarsom
tid få kunskaper elleratt De uppkommer på olika sätt ochgrepp om.
har ytligt olika karaktär.sett Det sker bottnar emellertid i flerasom av
exemplen i besvärliga sociala förhållanden och det kan det skäletav
finnas samband mellan dem. Ettett skeende kan orsak till ettvara an-

Om långsamtde framväxandenat. skeendena får ordentligt fäste,ett
kan det dröja länge innan motåtgärderna verkar effektivt.

De ekonomiska konsekvenserna de långsamt framväxande skeen-av
dena kan bli så påverkarde den allmännastora att utvecklingen i



ochåtgärderpå ärkravenfallet storablir gärnasamhället. Det om
tillledakanproblemenFleraomfattandefordrar mycket avresurser.

kan detallvarligtSärskiltsamhället.iolikamellankonflikter grupper
förändrari Sverigeinträffatnågotutifrån ellerbli inflytelser somom

vårt rätts-stridervärderingargrundläggande motoch somnormer
på problemen.vårteller sätt attsystem se

genomgri-allmänhetinnebär iskeendenalångsamt framväxandeDe

på-radikaltdärmedriskerarDesamhället. attipande förändringar

välfärd. Dessaochlivmänniskorsmångaförförutsättningarnaverka
övervägandendeförutanföremellertidfaler somskeenden ramen

detsvårigheterDescenarion.väljerutredningenska när somgöras
framgårDettasammanhang.andraifråga hanterasbörkan bli om

utredningen.tilldirektivenäven av

händelserträffadeinPlötsligt

sägasbehandla kanskautredningenriskerpåfrestningar ochDe som
kan,Detplötsligt.inträffarhändelserorsakaselleromfatta somav

händelserenstakafleraellerframhållit,redanutredningen envarasom
samhällsfunktioner.viktigaistörningarallvarligaolyckor ellerstora-

få konse-ellerberörafråga ska kunnadet ärHändelserna omsom
organisa-myndigheter,verksamheterför alla slagkvenser somav i

ldrabbaska kunnaDebedriver.enskildaellertioner, företag personer lå
infrastrukturen.ellernäringaralla slag av

antalfastställamedscenarion ettvaletinlett attUtredningen har av
väljerdenanvända närkanutredningengallerprinciper ett som--

förutsättninggrundläggandeEnscenarion.ämnesområden för dessa



för händelse enligt detta galler ska omfattasatt utredningensen av
överväganden är det blir nödvändigtatt utnyttja i detatt resurser
fredstida samhället åtgärder.extraordinäragenom

Ytterst kan även plötsligt inträffad händelse orsakaden ettvara av
långsamt framväxande skeende. Det kan också lång-inträffa att ett

framväxande skeende plötsligtsamt ändrar karakär. En allvarlig epi-

demisk sjukdom för exemplen på sådanaatt ta skeendenett av- -
kan börja breda sig betydligt snabbareut än tidigare. Risken finns

vidare epidemi för någraatt slag sjukdomar med gången av en
utvecklar sig så den från början kanatt rubriceras plötsligtsom en
inträffad händelse. Konsekvenserna skulle bli särskilt allvarliga om
huvudelen personalen inom hälso- sjukvårdenoch i områdeav ett
skulle komma drabbas smittan.att av

Utredningen har i sina överväganden slagit fast händelsernaatt som
ska kunna omfattas arbetet med scenariona bör orsakadeav vara av
omedelbara omständigheter t.ex.som

I Skeenden inaturen, b.a. kyla, vind, nederbörd och skred;

Fel i teknisk utrustning eller i hanteringen den;av

Fe i tekniska och administrativa eller i hanteringensystem
dem; ochav

säkerhetspolitiska kriser direkt eller indirekt berör Sverigesom
eller sabotage verksamheten.mot

Utredningen har vid valet ämnesområden också utgått från verk-av
ningarna händeserna. Det är enligt utredningens mening naturligtav

i det häratt sammanhanget knyta till de begrepp rädd-trean som



ingå ibörhändelserDeanvänder.102986111ningstjänstlagen som
skadortillsådana lederord kunnaandramedscenariona ska somvara

miljön.eller iegendomellerpå människor

dödsfallmångapá ävenskadorinnebärmänniskorförFöljderna att -
på korthälsaochför livfaranellerhändelseninträffar attgenom-

räckaemellertidDet kanmänniskor ärmångalång stor.sikt hoseller

människor ärbåde hoshändelsen skapar somstormed oroatt en
många män-förverkningarnaellerandraoch hosberörda attdirekt

kännbara.bekvämlighet ärvälfärd ochniskors

för-ekonomiskakanegendomfråga storaiKonsekvenserna varaom
Ävenåterställning.tillsyftaråtgärderelleravbrottluster somgenom

kanförlusterekonomiskasådanafråga risker förenbart ärdetnär 2om
bådakan iDethändelsen.beskrivascenarioiskälfinnasdet att ett

förkonsekvenserochverkningarsamhällsekonomiskabådefallen vara
skadas,miljönförrisk attOm det ärekonomi.människorsenskilda

områdeninomväxterdjur eller storamänniskor,föreffekternabör
över-utredningensomfattasskahändelsenbetydande för att avvara

väganden. g

iförprincipernnaövervägandensinaihar slutligenUtredningen om

Esnabbtsigfortplantarverkningarnafrånutgåttscenarion attvalet av
Verk-områden.geografiskasig överbrederoch storasamhälleti ut ;

4människordrabbadeså lång tidunderockså attkännbaraärningarna
ikännbartpåskadasmiljöochegendom ettellerfår problem attstora

ellerhändelsenförhindrakunnatskulle haåtgärderFörebyggandesätt.
skadeavhjälpandeslagmånga olikabehövsDetskadorna.minskat av
organisationersfrån myndigheters,åtgärderskadebegränsandeoch



och enskildas sida. De personella och materiella är i all-resurserna
mänhet begränsade. Genomförandet fordrar hög grad samord-en av
ning mellan aktörerna.

7.4 Vad är scenarioett

Ett scenario ska enligt utredningens uppfattning påexempelettvara
skeende. Det ska skildraett många händelseförloppett be-av som

döms kunna inträffa. Utredningen vill framhålla beskrivningenatt av
bakgrunden och orsakerna till händelserna i scenario inte behöverett

grundad på någon bedömning vadvara sannolikt kommerav som att
hända. Det är inte heller något slags för utvecklingen inomprognos
scenariots område.

Utredningen vill med sina scenarion framför allt visa hur olikaatt
i samhället myndigheter, organisationerorgan och företag kan- -

tänkas handla med de rättsliga förhållanden och andra förutsättningar

föreligger. Utredningen beskriversom antal händelser fårett som
mycket svåra konsekvenser för de flesta berörda. Handlingen resulte-

påfrestningari i de flesta scenarionarar ligger närasom gränsen för
vad samhället åtgärderolika sannolikt skulle kunna klaragenom utan

det uppståratt total kollaps.en

Utredningen har i syfte kunna illustrera belastningaratt och resursbe-
hov bedömt det angeläget i sina beskrivningar kvantifieraatt förlop-

de olika aktörerna deltar De siffrorpen ingårsom i redogörel-som
är godtyckligt valda. Utredningen villserna understryka även andraatt

kvantiteter beskriver verksamhetens omfattning och inriktningsom
skulle ha fyllt funktion i scenariona.en



hän-tecknarmassflykt tredelbetänkandedettaiutredningenNär om
människormångahurantagandenpå olikagrundadedeseföropp om

syftetärhjälpsökaasyl ellerbegäraförSverigetill attkommersom
bedriveraktörernaverksamhetsvårigheterna i denhurvisa somatt

desjälvtsigDet säger atthändelserna.omfattningenmedväxer av
iresulterarscenarionaövervägandenaåtgärdertill omförslag som

lindriga-medhändelseförloppförtill ävenblikunna nyttakommer att

skildrar.utredningendemföljder än somre

scenarionsjuUtredningens5

valt sjuprincipernaredovisadedetillämpningmedharUtredningen av
kanriskerochpåfrestningardeillustrera somscenarion förolika att

på utred-ankommerdetochsamhälletfredstidai detförekomma som

behandla.ningen att

Massflyktscenariot

omfattarscenariotförstaDet

ländernafrån baltiskadehiälpsökandeochasvl-massflyktEn av
Svarige.tillRysslandgçh

ef-räknatnivåerolikaomfattarbedömningarna treochBeskrivningen
uppgiftfår till att tamyndighetersvenskaflyktingarantalet somter

analysenhändelseförloppen,tänkta avdeBeskrivningenhand avom.
utredningen attåtgärder sam-till anserförslagenoch somproblemen

i detredovisaspåfrestningarnaklaraförförbereda attbehöverhället

fram.läggerhärutredningendelbetänkande som

inströmningentillbakgrunden avsjälvaframhållavill attUtredningen



asyl- och hjälpsökande i den skala frågadet är ärstora ettsom om
páexempel vad skule kunna inträffa. Ett förlopp liknande slagsom av

med mycket tillströmning utlänningar skullestor utred-en av som- -
framhållitningen kunna uppstå även följd händelser inom and-som av

länder i Europa.östrara

Underlag för utredningens massflyktscenario har utarbetats i en ar-
betsgrupp bestått avdelningsdirektör Alf Axid, Länsstyrelsensom av

Stockholmsi län, kriminalkommissarie Bruno Färeby, Rikspolisstyrel-

säkerhetschef Nils Hiedland, Gävle kommun, avdelningsdirektörsen,

Staffan Gustafson och sektionschef Stefan Kungsmark, Statens in-

vandrarverk förvaltningschef Ted Lindquist, Oskarshamnssamt kom-

Underlag och påsynpunkter har utredningens begäran ocksåmun.

Överbefälhavaren,lämnats företrädare Socialstyrelsen,för Kustbe-av

vakningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Stockholms läns landsting,

andra regionala och lokala myndigheter f.d. Iänsläkaren Carl-samt av
Fredrik de Ron och f.d kanslichefen Alex Rydén.

Utredningen har vidare i arbetet med massflyktscenariot använt un-
derlag har redovisats i Projekt Krishantering under ledningsom av
amiral Bror Stefenson. Företrädare för utredningen har deltagit i flera

de överläggningar ledningen för Projekt Krishanteringav undersom
våren 1993 har haft med företrädare för statliga myndigheter, kom-

och landsting lämnat synpunkter till projektet.muner som

De övriga scenarionasex

Arbetet med de övriga pågårscenariona inom arbetsgrupper medsex
företrädare för utredningens sekretariat och olika myndigheter och



i fortsättningenbeskriverberörda. Utredningenandra är avorgan som
Som utredning-scenarion.dessainnehållet i drag iavsnittdetta stora

händelseförloppskildrai scenarionaframhållithar är strävan atten
på tillfredsställande sättvad samhälletförgränsenligger nära ettsom

scenariondessai fleraUtredningenskulle kunna klara att avavserav.
händelsebliskullekonsekvensernavilka motsva-bedöma avom en

ikrig.ävenrande slag inträffade

del landetielförsgrjningenlångvarigt iE11 avbrott stor aven

två delscenarion: l detolikaomfattarBeskrivningen och analysen ena

omfattandeochstark kylakraftigmycketdrabbarfallet storm, enen
Försörj-Sverige.i västraså hela distributionsnätetisbildning gott som

Gö-huvudsakiområde omfattarslås ielenerginingen med ut ett som
Älvsborgs EttSkaraborgs Iän.och stortHallands,och Bohus,teborgs

allvarligtskadas mycketeldistributioneniknutpunkterantal känsliga

försörj-fått tillbakaområdet harhelaveckor innandet dröjer fleraoch

konsekvensernabeskrivadetaljeratUtredningenningen. att meravser
ochStenungsundindustrin iGöteborgsområdet, förbefolkningen iför

Västgötaslätten.på delför jordbruket aven

på högspännings-skadoruppstår omfattandedelscenariotandraI det

terroristgruppinternationellsabotagetill följdnätet genom-ensomav
södrafrån tillöverföringenSkadorna hindrarSverige.för l norraav

åter-veckordrabbas underDalälvenOmrådet söderSverige. avom
detal-Deelförsörjningen.iavbrotteller kortarekommande längre mer

ochGöteborgförbrukare iomfattakommerbeskrivningarnajerade att

Hel-ochi Norrtäljeochpå VästgötaslättendelStenungsund, en av

singborg.
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Båda delscenariona syftar till påvisa de problem olika slagatt som av
elförbrukare ställs inför fårnär de inte någon elenergi, vilka beslut

måstemyndigheterna fatta för minska verkningarna svå-och vilkaatt

righeter kraftproducenterna återställahar kapaciteten i distribu-att ett

tionsnät råkat för mycket omfattande skador.utsom

Arbetet sker i samverkan med företrädare för bl.a. Kraftsam Ebered-

skap, AB Svenska Kraftnät, änsstyreserna, kommunerna, industrin

och jordbruket.

lånqvariqtEtt avbrott i vattenförsörininaen inom Stockholms-
området

Utredningen skildra följderna vid avbrott i försörjningenatt ettavser
med färskvatten till hushåll, industrier, sjukhus, skolor och andra vik-

tiga förbrukare i Stockholm någraoch förortskommuner.grupper av
Det går tidvis omkopplingar inom regionen tillgodose delgenom att en

de väsentligaste behoven. Osäkerheten det ska någotkommaav om
ledningarnai är emellertidvatten hela tiden mycket Ryktenstor. om

det går fåatt vatten är uppblandat med avloppsvattenatt görsom
emellertid förbrukarna tvekar de skaatt använda vattnet.om

Scenariot syftar till Visa hur de lokala myndigheternaatt hanterar

problemen hur de ordnar reservförsörjning och provtagningen en-
i skala åtgärderoch vilkastor det är nödvändigt vidta förattsom att
motverka den ryktesspridning förekommer bl.a.som genom massme-
dierna.

Arbetet sker i samverkan med företrädare för bl.a. Statens livsme-

desverk, AB Stockholm Vatten och Kommunalförbundet Norrvatten.
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iordbruks-viktigtradioaktiva ämnen övernedfall ettEtt stort av
område

livsmedels-på problem fördescenariotinriktaUtredningen attavser
ned-följden vidskulle blisannoliktlandet ett stortiförsörjningen som
ochförloppetSkåne. Beskrivningenradioaktiva ämnen överfall avav

för jord-svårigheternabelysaproblemen kommerbedömningen attav
bådepåkonsumenternahandeln ochIivsmedelsindustrin,brukarna, -

vilkaövervägabl.a.Utredningen kommerlång sikt.kort och att sane-

påverkar villkoren förhändelsenfordras och hurringsåtgärder som
nedfallet.lång tid efterunderlivsmedelsföretagenochjordbruket

Statensbl.a.företrädare förmedsamverkanske ikommerArbetet att

jordbruksverk,Statensivsmedesverk,Statensstrålskyddsinstitut,

livsmedels-jordbruket,kommunerna,länsstyrelserna,Socialstyrelsen,

handeln.industrin och

högteknologiskatillförselnlångvarigt avbrott iEtt varorav

viktigalångvarigt avbrott i importenhurScenariot ska visa ett av

påverkarutrustningingår ADB-användarnasikomponenter som
socialförsäkringssystemen.ochbetalnings-bl.a.hanteringen av

ÖCB,bl.a.företrädare förmedsamverkanske ikommerArbetet att

några användareochdatorutrustningoch producenterimportörer av

ADB-system.storaav

Österdalälven Västerdalälvenochöversvämningar iåtgra

mycketlångvarig ochkonsekvensernaskildraScenariot ska enav



Österdalälvenskraftig vårflod i och Västerdalälvens vattensystem.
Översvämningarna orsakar påskador bostäder, industrier,stora

jordbruk infrastrukturoch i sammanlagt tiotal kommuner inomett tre
län. långEn rad myndigheter på central, regional nivåoch lokal kom-

i scenariot gripa in för i den akuta fasen räddaatt människor,attmer

egendom och miljö. Det kommer också framgå åtgärdervilkaatt som
myndigheter, fastighetsägare måste vidta för såochattsenare sanera
långt återställamöjligt anläggningar och har förstörtsannat som av

vattenmassorna.

Arbetet sker i samverkan med företrädare för bl.a. länsstyrelserna i

Uppsala, Kopparbergs och Gävleborgs län, antal kommuner i deett
berörda länen och Vägverket.

Ett utsläpp klorgas från fartygstort i Göteborgs hamnettav

Den utströmmande klorgasen når i scenariot mycket snabbt stora
delar innerstaden i Göteborg och drabbar framför allt de människorav

befinner påsig och Beskrivningenute händelse-som gator torg. av
förloppet kommer skildra svårigheternaatt dessa och deatt varna
problem hälso- och sjukvården möter dennär akut ska handta om
alla inte hinner sigsätta i säkerhet. Redogörelsen ocksåsyftarsom

till illustrera den händelsenatt kan skapa hos påmänniskororo som
andra där det förekommerorter eller hanteringtransporter annan av

mängder klor ochstora andra skadliga ämnen.

Arbetet sker i samverkan med företrädare för Länsstyrelsen i Göte-

borgs och Bohus än, Kustbevakningen, Göteborgs Hamn AB, Stena

Line AB räddningstjänsten och häso- sjukvården.ochsamt



dispositionDebetänkandets6

betänkandet detåterstående deleni denbeskriverUtredningen av
deredogör förutarbetat ochutredningen harmassflyktscenario som
2Kapiteldetta arbete.förinomhar skettöverväganden ramensom

hjälp-asyl- ochhändelser i dedeinnehåller beskrivningkort aven
Ka-Sverige.till bl.a.fått sigdemhemländersökandes att ge avsom t

.svenskauppgifteroch deöversiktligt det3 beskriverpitel som lansvar 1.
flykting-förbestämmelsernagällandehar enligt denmyndigheter nu

också detförsammanhangeti detredogörUtredningenmottagandet.

frånutlänningarskyddssökandevistesetiIstând förförslag till lag om
StatensNilsson,Per-Erikkrisområden överdirektörkonflikt- eller som

har utarbetat.invandrarverk,

har kom-hjälpsökandeasyl- ellersedan deSverigeHändelseförloppet i

Enkapitel 4.iskildrashamnarantal svenskaallttill framförmit ett
myndig-svenskadeproblemenbeskrivningsammanfattande somav

medankapitelstå följer iinförskulle kommasannoliktheterna att

möjligtskulle detåtgärder görainnehåller förslag tillde6kapitel som

de hän-påfrestningarmycket treklara desamhälletför stora somatt

leda till.skulledelseförloppen
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KGRUNDEN2 BA TILL

HÄ ÖRLNDEL S EF OPPEN

I MA SSFL YKTSCENARO T

någraDetta är påexempel händelser i andra länder
skulle kunna orsaka de förlopp Sverigeisom som

scenariot beskriver. Utredningen har redan framhållit
den inte någongör bedömningatt sannolikhetenav

för de händelser utomlands utlöser skeendet isom
Sverige. Det inträffar skulle för övrigt kunnasom
uppstå följd händelser även i andra länder.som en av

2. 7 Descenario 7: Politisk för-

följelse i de baltiska länderna

Nya makthavare har tagit över i Ryssland. Efter tids aggressiv ut-en
rikespolitik går den ryska armén i de baltiska Ockupanter-staterna.

handtar regerings- och förvaltningsverksamheten.na Omfattandeom

utrensningar börjar bland politiker och tjänstemän deltagit i frigö-som
relseprocessen några år tidigare. Det politiska krossas.systemet

Ett antal balter sig istort väg till Finland, Polen och Sverige iger -
många fall med sina familjer. Ockupanterna har till början varkenen
intresse eller tillräckligt med för hindra dem. Redanatt efterresurser

dagar blirett det emellertid svårare för dempar vill sig frånsom ge av
Ölandslandet det. Straxgöra utanföratt udde långt inne pånorra -

svenskt försöker två ryska örlogsfartygvatten uppbringa last-ett-



ombord.000 asylsökandeomkring 2Riga medlämnatfartyg som
vändafå Iastfartygets kaptenpå villörlogsfartygen attBefälhavarna

avvisasörlogsfartygenDe ryskatillbaka med sina avpassagerare.
kus-svenskadenLastfartyget fortsätterytattackfartyg.svenska mot

ten.

vi-sigFinland och Polentillkommerde balterdel tarEn stor somav
direktolika slagbåtar och fartygikommerSverige. Andradare till av

från Ryssland. Detdelarochländernafrån de baltiskaSverigetill av
00050omkringfebruari totalti mittenunder veckaanländer aven

några hundradessutomDet kommersvenska hamnar.tillmänniskor

med flyg.asylsökande

f0r-Politisk2:Descenario2.2

ländernabaltiskadeföljelse i
umbäran-materiellasvåraoch

Rysslandib.a.den

1 Detdelscenarioibörjan detsammatillHändelseförloppet är somen .
de-plågas börjansedanVitrysslandUkraina ochRyssland,inre avav

på livsme-och bristkylalångvarig, mycket sträng storcember av en
sön-städer fryserryskafleraiavloppssystemetVatten- ochdel. stora

V
Smittosam-problemen.hygieniskasvårt debemästrablirder. Det att

samhälls-sviktar ochEnergiförsörjningensjukdomar sprider sig.ma
särskiltunder,Många sjuka dukarhåller på kollapsa.attapparaten

bland barnen.äldre ochbland de

medi-ochtill medhjälperSverigetill dessa hörländer matFlera --



cin i områdena.de drabbade Problemen är emellertid Den starkastora.

kylan på kontinenteninne försvårar gårarbetet. Det nåinte allaatt

behöver hjälp för överleva. Ett antal människor sigattsom stort tar

via Finland och Polen till Sverige. båtarAndra kommer i och fartyg av
olika slag direkt till Sverige från de baltiska länderna frånoch delar av
Ryssland. Många hjälpsökande ocksåanländer landvägen via Torne-

dalen vårttill land någraoch kommer med flyg.

Sverige under månaderfyra omkring 50 000tar människoremotca

söker fristad undan politisk förföljelse och i 150 000talsom runten

behöver hjälp för kunna överleva. Förutsättningen ärpersoner attsom

de hjälpsökande längre återvänderatt fram till sina hemländer.

2.3 Descenario 3: Svåra

umbäranden i bl.a. Ryssland

Efter lång period mycket sträng kyla och påbrist livsmedelen storav
och energi börjar människor i det inre Ryssland, Vitryssland ochav
Ukraina i mitten april söka sig västerut till Finland, Polen, Sve-attav
rige och de baltiska länderna. Samtidigt sprider sig ryktet all-att en
varlig olycka har inträffat i kärnkraftverk utanför Moskva ochett att

mängder radioaktivastora ämnen strömmar Många demut. av som
kommer till Finland, Polen och de baltiska länderna vill komma vidare

till bl. Sverige.a.

Vi under månadertar 500 000 människor sökeremotsex ca som
hjälp för överleva. Förutsättningen är även iatt detta scenario att
dessa återvänderlängre fram till sina hemländer.





SVENSKADE MYNDIG-

HETERNAS ANSVAR OCH

UPPGIFTER FL YKTNG-

VERK SA MHETEN

3. 7 Nuvarande reger och

organisation för mottagande
asylsökande dragstoraav

Författningar

Samhällets åtgärder för utlänningars vistelse och arbete Sverigei

regleras huvudsakligenm.m. genom

Qtlahningsagen 1989:529: och
1989:547.

l krig och vid krigsfara eller under utomordentiga förhållanden orsa--
kade krfg Sverige har befunnit fårsig i regeringen meddelaav som -
föreskrifter utlänningars inresa och vistelse i landet, rätt till arbe-om

avvisning eller omhändertagandete, i anstalt eller förläggning.en

Genom förfogandeagen 1978:262 har riksdagen bemyndigat rege-
ringen i händelse bl.a. krig eller krigsfaraatt anspråki dentaav egen-
dom eller de tjänster behövs för tillgodose totalförsvaretsattsom



behovdessaofrånkomliga behov, intefolkförsörjningens utaneller om

på sätt.kan tillgodosesolägenhet annat

asylBegreppet

utlänningslagen rätthar enligtnordiska länderna atti deMedborgare

tillstånd. Sam-särskilthäroch arbetaSverigesig ibosätta utanatt

För andraEES-medborgare.gällahuvudsaki ut-sak kommer attma
arbetstillstånd, ska sökadessauppehålls- ochfordraslänningar som

Sverigetillde kommerska ske innanansökanRegelnföre inresan. att

i det härMed asylsöker asyl.gäller inte dem samman-menassom
uppehållstillstånd.fålandet, dvshär ivistashanget rätt attatt

principuppehållstillstånd begränsade till ifå ärMöjligheterna att

års Geneve-7951till asyl enligthar rättanhöriga,nära personer som
fåhumanitära skälstarkahar stan-och attkonvention personer som

ipå förföljelsefå grundasylhit kankommerUtlänningar avsomna.
och denockså krigsvägrarebeviljas utanhemland. Asyl kansitt som,

depå grundhemlandåtervända till sittinte villflykting, avatt vara
skäl föråberopa vägandeförhållandena kandär ochpolitiska tungt

detta.

och begärpå handSverigetillasylsökandena kommerEn del egen
haasyl efteremellertidsökerSverige. De flesta attiasyl vid inresan

tid.varit här en

söktharutlänningdengrundutrednings.k.Polisen gör somomen
beslutunderlag förkanGrundutredningen ettasyl. ett om av-vara

s.k.utredningFortsattverkställighet.omedelbarmedvisning en-



asylutredning sker i övriga fall inom lnvandrarverket, med asyl-som-
utredningen grund sökanden ska fåavgör ett permanentsom om

uppehållstillstånd PUT eller avvisas. Det förekommer i undantagsfall

asylsökande beviljas uppehållstillståndtidsbegränsat TUT.att ett

får uppehållstillståndDen inte har möjligheter överklagaett attsom

beslutet till Utänningsnämnden. De flesta asylsökandena överklagar

tillståndnär inte beviljas i första instans.

In vandrarverkets ttagningsorganisationmo

För hanteringen mottagandet finns det fyra regioner. Varje regionav

har regionkontor, s.k. utredningssluss och antal förläggning-ett etten

Arbetet med asylutredningarna sker vid utredningsslussarna iar. -
Malmö, Mölndal, Flen och Upplands-Väsby eller vid de slussannex-

också ingår i organisationen. Förläggningskapaciteten ärsom anpas-
sad till bl.a. utredningskapaciteten i regionerna. De flesta asylsökande

placeras efter asylutredningen på någonär genomförd verketsatt av
förläggningar och påväntar där ärendet ska avgöras.att

Beslut i de enskilda asylärendena fattas inom asylbyrån någonvid av
utredningsslussarna.

Regionkontoren tecknar överenskommelser med kommunerna om
mottagande flyktingar fåtthar uppehållstillstånd. Varje över-av som

enskommelse mångahur åtarkommunen sig att taanger personer

under den tid överenskommelsen gäller. Nästan alla Sverigesemot

kommuner deltar i detta samarbete.
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tillståndsprövning och in-organisation förordinarielnvandrarverkets

fördimensioneradförläggningarpå eller i ärkvartering slussar att ta

räknadeår. lnvandrarverket för000 asylsökande30emot perca
såorganisationenförstärkatillfälligt kunnanågra år medsedan att

Smärtgrän-000 sökande.40 000-50skulle kunnaverket emottaatt
år.000 varje50 000 och 55anågs mellanligga vid personersen

gåttdetår 1993 emellertid visatharunderUtvecklingen att taatt

råder på bostads-justMed det läge80 000emot som nupersoner.
000 asylsökan-100lnvandrarverkethotellmarknadernaoch attanser

få brytaorganisationenår inte skullesannoliktde under attett

samman.

hjälpEkonomisk

asylsökandeförläggning har denpå ellerslussUnder vistelsen enen
åt asylsökandebistånd1988:153bistånd enligt lagentillrätt om

inteasylutredningenemellertid efterasylsökande behöverm.fl. Den

densådana endastbistånd fallhar itillpå förläggningen. Rättvistas

elleranhörigahar närahan eller hondärvistas i kommun somensom

synnerliga skäl.andrahar

till-i kommunuppehållstillstånd och placerasfåttFör den har ensom
utgår enligtekonomisk hjälp1980:620 ochsocialtjänstlagenlämpas

socialbidragsnorm.kommunens

förord-enligtkostnaderför sinafår ersättningKommunen statenav
fyktingmottagandeersättning för1990:927 statligningen m.m.om



Ersättning lämnas till kommun har tagit flyktingar elleremotsom
vissa andra utlänningar för bosättning. Det kan fråga utlän-vara om
ningar har överförts till Sverige med stöd särskiltettsom av rege-
ringsbeslut s.k. kvotflyktingar eller utlänningar fåttharsom uppe-- -
hållstillstånd enligt utlänningslagen.

3. 2 n vandrarverkets försag till

planering flyktingmottagan-av

det i kommunerna

lnvandrarverket utarbetade årunder 1992 förslag till planeringett av
flyktingmottagandet vid särskilt antal asyl- eller hjälpsökan-ett stort

de. Enligt förslaget bör samtliga kommuner förbereda sig för underatt
minst månader kunna asyl- eller hjälpsökande ita mot omfatt-sex en
ning 5 % kommunens folkmängd.motsvarar För Stock-som av t.ex.
holms stad skulle det innebära 35ungefär 000 asyl- eller hjälpsökan-

de och för Gävle kommun omkring 000.4

Planeringen bör enligt lnvandrarverkets förslag utgå från de bestäm-

melser för närvarande gäller. Förslaget innehåller i övrigt följandesom

punkter:

Planeringen bör inriktas i huvudsak kgllektivtmot mgttaganele;

Mottagandet bör täcka de ;

bör ske de mottagna;av
Verksamheten ska pågåkunna anger minst manageaex ;
Resurser bör planeras för eventuell till kemmgn.tranepgrt annan



åtgärder för3.3 Förslag ti

hjäpsökandemottagande av

vistelsetillstândFörslag till lag om

tillkommitde harunderde utlänningarEn del senastestor somav
förföljdaeller religiöstpolitisktSverige söker asyl är inteoch men

sjukvård överleva.för kunnaochmed boendebehöver hjälp attmat,

i landetsituationenallmännaeller denstridshandlingarDet kan vara
utlänningslageniuppfyller inte kravenfått hit. Dedem sigatt tasom

får härdeSådana hjäpsökande börfåför asyl. stannaatt om --
medåtergått normala ellertill detsituationenåtervändakunna när

det.kunna göratillräcklig säkerhet antas

bestämmelsernaråder mellanrättsligaFör fylla det tomrumatt som
defredstillståndet ochnormalai dettillämparmyndigheternasom

Per-Eriköverdirektörharkrigsfarakrig ellergäller i bl.a.regler som
utarbetatuppdragpå regeringensinvandrarverk, ettStatensNilsson,

tillförslag

frånutlänningarskyddssökandevisteIsetistánq förLag gm
krisgmráden.konflikt eller

möjligheternareglering i lagsjälvständigtillFörslaget syftar aven
område i krigellerlandlämnarmänniskor ettettatt ta emot som

enligtDeteller krisen. ärpå krigetgrundeller och detkris gör av
situatio-sak avgöraregeringensförslagutredningsmannens att om

sådan tillämpas.lagen skaär attnen

kon-möjligt. Deså enkelhandläggningenAvsikten göraär att som



måstetroller ske ska göras i anslutning till inresan. Det handlarsom

enligt förslaget registrering inte någonoch utredning i deom en om
enskilda fallen. Den kan påmisstänkas här falska premissersom vara
eller andra skäl inte är önskvärd ska emellertid kunna avvisas.av

En kommer hit s.k. hjälpsökande enligt förslagetperson som som en
till lag vistelsetillstånd ska kunna begära fåasyl och sinom senare
ansökan prövad enligt utlänningslagen.

Förslag till mottagningsorganisation

lnvandrarverket har för tillämpningen utlänningslagstift-ansvaret av
ningen. Det innebär verket för mottagning, inkvartering ochatt svarar
utredning de utlänningar söker asyl i Sverige. Som framgåttav som
har polisen innan dess gjort s.k. grundutredning, avgören som om en
sökande fåska för utredning ellerstanna avvisas vid gränsen. Den

får uppehållstillstånd placeras hos kommun, däreftersom en som sva-
för utlänningen anpassasatt till det svenska samhället. Kommu-rar

får statlig ersättning för detta.nen

Avsikten med den föreslagna lagen är samhället ska ha be-attnya en
redskap för kunna hand betydligtatt störreta antal utlänningarettom
än hittills har varit planerat. Förutsättningen är alla åter-skasom att
vända till sina hemländer när de förhållanden orsakat hitsom resan
har upphört. Mot den bakgrunden finns det enligt utredningsmannen

skäl utforma särskildatt organisation för bl.a. mottagande och in-en
kvartering. Förslaget bygger på samverkan mellan fler änen organ

för närvarande deltar med i flyktingmottagandet.som resurser



myndigheterföreslår skydighet för följandeUtredningsmannen atten

ska klara:organisationenuppgifterutföra de sammantagetsom

deoch fördelari varje länsamordnar insatsernaLänsstyrelserna
hjälpsökande mellan kommuner;

skasökandenoch beslutarinledande förhöretPolisen gör det om
lagen;bestämmelserna i denomfattas nyaav

registrering hjälpsökan-varjeför den avsvarar
vistelsetillståndet;självade utgörsom

tillförläggningsverksamheten ochförKommunerna sersvarar
förnödenheter.får och andrahjälpsökandede matatt

tillsjukvård och medverkartillgodoser behovetLandstingen av
insatser kanliknande göras.andraatt

del fas-fastighet ellerföreslår vidareUtredningsmannen att enaven
anspråkfår irekvisitiontillhör äntighet tasstaten genomannansom
lokalerutformadeochlämpligt belägnabehovettillgodoseför att av

sådan förutsätterrekvisitioninkvartering. Enoch attför utredning re-

tillstånd till den.hargeringen gett

bereds föroch ärendetremissbehandlatsharUtredningsförslaget

regeringskansliet.närvarande inom

1 registreringtalarfortsättningenutredningen iNär rapporten menasomav
för-inledandegör samband med detpolisen iden registreringi allmänhet som

höret.
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Övervakning3.4 och räddning till

sjöss

Författningar

Kustbevakningen ingriper i fred med kontroll till sjöss inom svenskt

territorium enligt bestämmelserna i utIänningsagen och utlännings-

förordningen.

Regler ska tillämpas finns också isom

l Lagen 1982:395 Kustbevakningens medverkan vid polisärom
gävervakning; och

Fagvgssäkerhegsagen 9 81 8:49.

Kustbevakningen är vidare skyldig medverka i Tullverkets kontroll-att

verksamhet utöva tullkontroll pâatt ombord fartyg. Detta skergeom
enligt regler i

TgIagen 1987:1065: och
Tgllfárgrdninggn 1987:1 1 14.

Försvarsmaktens åtgärder vid fredstida kränkningar svenskt territo-av
rium bl.a. till sjöss regleras i

Fárgrdningen 1982:756 fársvgrsmaktens ingriganden vidgm
kränkningar ,Sveriges territorium under fred och nggzrglizez.av

lKFN-förordningen.m.m.

Om det frågaär sjöräddning har Sjöfartsverket förom ansvaret sam-
hällets insatser. Det sker enligt bestämmelserna i

I Räddningstiânstagen 1986:1 102; och



986: 07.1 1 1Räddningstra nstfárordningen

Verksamhet

på i första handläget havet inhämtasUnderrättelser genom spa-om
och Kust-försvarsmaktensförsvarsmaktens radarstationer,ning med

Ävenfartyg till sjöss.flygplan olika slagbevakningens utesamt av

iakttagelser de gör.deförväntashandelsfartyg rapportera som

enhetergår på rörligaåtgärder myndighetensKustbevakningens ut att

utlänningslagstiftning-den svenskabrottmisstankevid mot t.ex.om

på sjöterritoriumsvensktinneen

statsfartyg;ärkontrollerar detfartyget ochPrejar ettex. om

ombordvarandesoch deskeppshandingarnaKontrollerar
identitet;

avsegingshamn;respektiveKontrollerar destination

och sjövärdigheten.sjäsäkerhetenKontrollerar

Kustbevakningenasylsökande ombord samlarOm finnsdet pass

skaKustbevakningenbevisning.för säkraandra handlingaroch att

Kustbevak-stöd lagenpolisen och kan medmeddelasedan av om
anvisadtillföra fartygeti poisiär övervakningmedverkanningens en

Poliseninresekontroll.passkontrollort förregelhamn som en --
beslutarOm Invandrarverketde asylsökande.fördärövertar ansvaret

farty-åligger eskorteraKustbevakningendirektavvisning, det attom
territorialvattengränsen.tillget ut

denpå fria havet, bl.a. inomdetterritorialvattengränsenUtanför -



ekonomiska kan Kustbevakningens enheter däremot endastzonen -

Fastställa fartygets position, kurs och fart och till denrapportera
regionala ledningscentralen;

Bevaka fartyget och inhämta underrättelser.

Försvarsmaktens övervakning och kontroll till sjöss innebär militä-att

enheter bl.a. skara

Upptäcka och avvisa kränkningar svenskt territorium ochav
isamarbete med civila myndigheter ingripa vid andra överträ-
delser tilltrådesförordningen l 7992:7 18;av

Medverka vid kontroll sjöfarten inom svenskt territorium;av

övrigtl vid behov biträda civila myndigheter vid ingripande mot
fartyg inom svenskt territorium påoch fritt ihav den utsträck-
ning lKFN-förordningensom anger.

Försvarsmakten får inom svenskt territorium preja och detanropa, om
behövs visitera fartyg för kunna fastställa dess nationalitetett ochatt

avgöra det är utländskt statsfartyg.ettom

Ansvaret för sjöräddningsüänst efterforskning och räddning av-
människor ellerär kan befaras i sjönöd ligger fram-som vara som-
gått på Sjöfartsverket. l sjöräddningstjänsten ingår även sjuktrans-

från fartyg. Statliga myndigheterporter och andra Sjö-organ som
fartsverket samarbetar med i sjöräddningstjänsten deltar med de

rörliga enheter fartyg, båtar, helikoptrar och flygplan detsom- -
med hänsyn till omständigheterna finns behov och har möj-av som
ligheter Sjöegendelta. 1891 :35 s.1 reglerar den skyldighetatt som
varje fartygsbefälhavare har ingripa eller medverka i sjörädd-att att

ningstjänst.



Ledningsorganisation

fyra regionlednings-verksamhet till sjöss leds vidKustbevakningens

behövsKustbevakningen kan det utövaChefen förcentraler. cen-om

sådan ledning finnsMöjligheter till centralinsats.tral ledning enav
i Karlskrona.regionledningscentralenvid bl.a.

rörliga enheterKustbevakningensdirigerarRegionledningscentralerna

behov eskorte-hamnar dessa vid skabesked till vilkaoch bl.a. omger
Regionledningscentralernaombord.flyktingarfartyg med rapporte-ra

medverkanKustbevakningensenligt lagenvidare ingripanden omrar
berörda ochpolismyndigheter ärpolisiär bevakning till dei tarsom

IKFN. Cen-ingripanden enligtförsvarsmaktensrapporteremot om
med bl.a.också aktionerplanertralerna gör om gemensammaupp

polisen och tullen.

Övervakning mellansamverkannäraoch kontroll till sjöss kräver en
ochSjöfartsverketKustbevakningen,försvarsmakten,framför allt

ellerfrån myndighet harchef denLedningpolisen. utövas somenav
myndig-Andrasituationen.i den aktuellabefogenheter ingripaattges

Verksam-samverkan.förfogandetillheter kan ställa genomresurser
medområden kan i situationertill sjössbegränsadeheten inom en

påchefer far-utseddasärskiltledas lokaltomfattande övervakning av

insatsersamordnar i allmänhetDessaledningsresurser.med godatyg

områdena.avdelats förharflera fartyg somav

omfattarförsvarsmaktenledningssystemet inomoperativaDet tre

ochverksamhetsamordnanivåer, har till uppgift attatt samver-som
nivåernacivila del. Detotalförsvaretsinommed myndigheterka tre



består högkvarteret övergripande operativ ledning, militärbefäl-av
havarna operativ ledning marinkommandona eller marindistrikt-samt

flygkommandona, försvarsområdesbefälhavarna och fördelnings-en,

cheferna taktisk ledning. Ledningssystemet har välutvecklatett
sambandsnät med flera alternativa sambandsvägar och i allmänhet

kvalificerat textskydd.ett

För övervakning territorialhavet och den ekonomiskaav samtzonen
för uppföljning fartygstrafik finns det inom varje marinkommandoav
eller marindistrikt sjöbevakningscentral. Kustbevakningens region-en
ledningscentraler i Karlskrona, Göteborg och Härnösand är samgrup-
perade med de militära sjöbevakningscentralerna där. Förberedelser

pågår för samgruppering även i Stockholm. Sjöbevakningscentra-en
lerna samverkar med Kustbevakningens regionledningscentraler om
utarbetande underlag för regional ledning.av

Det finns slutligen förbandsstaber för ledning till sjöss fartygsför-av
band är underställda marinkommandona ellersom marindistrikten.

En sjöräddningsinsats leds sjöräddningsledare i sjöräddnings-av en en
centra MRCC. Som ansvarig för ledning verksamhet inom be-av ett
gänsat område kan sjöräddningsledaren chefen påutse t.ex. far-ett

har goda ledningsresursertyg och befinnersom sig i området, s.k.en
On-Scene-Commander l0SCl.

3. 5 Häso- och sjukvård m. m.

Samhällets åtgärder inom hälso- sjukvården,och socialtjänsten och



hälsoskyddet regleras i

1982:763l;sjukvårdslagenQghHäsg-
1980:620:Qgçfgtjgänstgggn
1982:1080:
1988:1472; och§mizzskzdgslagen

7989:290.Kgrangänsagen

sjukvårdenhälso- ochAllmänt om

kommu-och delandstingensjukvårdshuvudmännenåligger treDet -
sjukvårdenochhälso-planerastår landstingutanför attsomner -

enligtskaPlaneringenbehov.utgångspunkt i människornasmed

på underskerbara detsjukvårdslagen inteinriktasochhälso- som
påfred ochpå underkatastroferfredsförhållanden ävennormala utan

katastroforga-sjukvårdshuvudman hari krig. Varjeverksamheten en
sjukvårds-omfattandemycketmed deingripakunnanisation för att

liknandeeller andraolyckorvidfordras i fredkan storaresurser som

händelser.

sjukvårdslagenhälso- ochenligtska vidareSjukvårdshuvudmännen

inomnågon vistassjukvårdochomedelbar hälso-erbjuda somom
Någonvård.sådandär behöverbosattaområdenderas utan att vara

inte för dessasjukvård föreliggerhälso- ochrätt till personer.annan
1990:927förordningen stat-enligtSjukvårdshuvudmännen har om

ersättningtillfyktngmottagande rätt stat-ig ersättning för avm.m.
asyl isökthartill utlänningarakutvård lämnatsbl.a.för somsomen

folkbokförda här.Sverige och inte ärsom

Smittskyddet

slagskydd allainnehåller bestämmelserSmittskyddslagen mot avom



smittsamma sjukdomar sprids bland människor. Det finns emel-som
lertid särskilda regler åtgärderför s.k. samhällsfarliga sjukdomarmot

och del andra sjukdomar liksom de samhällsfarligaen är anmäl-som
ningspiktiga. Som samhällsfarliga betecknas bl.a. difteri, hepatit A, B

och A och meningokockinfektion kallades tidigarenon epide-non
misk hjärnhinneinflammation, polio, tuberkulos, rabies, salmonella-

infektion, paratyfoidfeber, tyfoidfeber och antal sexuellt överför-ett
bara sjukdomar. Anmälningspliktiga i övrigt bl.a.är malaria, stelkramp

och Iegionärssjuka.

Smittskyddslagen reglerar fördelningen för olika slagansvaretav av
smittskyddsåtgärder mellan sjukvårdshuvudmannen, sjukvårdshuvud-

smittskyddsläkare, den behandlandemannens läkaren och den nämnd
inom kommunen för miljö- och hälsoskyddsverksamheten.som svarar

Sjukvárdshuvudmannen åtgärderför vidtasattsvarar ansvaretom
enligt smittskyddslagen åvilarinte den behandlande läkaren eller den
kommunala nämnden. Det ska hos varje sjukvårdshuvudman finnas

smittskyddsäkare. Denne ska inom landstingsområdeten eller mot-
svarande bl.a. planera, organisera och leda smittskyddet, verka för
samordning och för förebyggande åtgärderatt vidtas, följa smitt-
skyddsläget och biträda andra är verksamma inom smittskyddet.som
Om patient med samhällsfarlig sjukdomen bryter föreskrifter-en mot

den behandlande läkaren harna utfärdat,som kan Smittskyddsläka-

ansöka hos länsrättenren patienten ska isoleras påatt sjukhus.om
Smittskyddsläkaren kan också tvinga den är misstänkt för attsom

smittad genomgå läkarundersökning.attvara Smittskyddsläkaren har
i dessa avseenden självständig myndighetsfunktion.en
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samhällsfarlig ellerupptäckerbehandlande läkareDen annansom en
fallet till smitt-ska anmälapatientsjukdom hosanmälningspliktig en

bakteriolo-StatenstidigareSmittskyddsinstitutetochskyddsläkaren

bl.a.sprids medsjukdomar oftaVid dellaboratorium.giska somen
Omnämnden underrättas.kommunaladenlivsmedel ska även en

låter sigundersökasmittad inteförmisstänktär attperson varasom
föreskrifter ska läkarenbehandlande läkarensinte följer deneller --

smittskyddsläkaren.tillanmäla detta

smittskyddsåtgärder djur, livs-vidtasför motKommunen attsvarar
and-ventilationsanläggningar ochavloppsvatten,medel, vattentäkter,

sprida smittsammaförmisstänktaobjekt sprider eller är attsomra
miljö- ochförnämnd inom kommunenDensjukdomar. svararsom

ochföreläggandenenskilda fallkan ihälsoskyddsverksamheten ge

samhällsfarliga sjukdo-spridninghindrasyftar tillförbud att avsom
lagstiftning,åtgärder enligtvidta även t.ex.Nämnden kan annanmar.
Bestämmelsernahälsoskyddslagen.och1971:511livsmedelslagen

frånsmittspridninghindrahand föranvänds i förstai dessa lagar att

objekt.

smitt-enligtnämnden skakommunalaoch denSmittskyddsläkaren

behand-myndigheter,medmed varandra ochsamverkaskyddslagen

betydelseharverksamhetbedriverläkare och andralande somsom

smittskyddet.för

gulakarantänssjukdomarhindratillKarantänslagen syftar attatt -
utlan-från Sverige tilllandet ellerförs in ioch kolerafebern, pest -

sjukvårdshuvudman-fördelat mellanåtgärderna ärfördet. Ansvaret

smittskyddslagen.igrunderenligtoch kommunen somsammanen



Socialstyrelsen vissa hamnarutser och flygplatser till karantänsham-

respektive karantänsflygplatser.nar

Socialstyrelsens tillsyn m.m.

Socialstyrelsen är central tillsynsmyndighet inom de redovisade områ-
dena och får utfärda allmänna råd och i del fall föreskrifter. Styrel-en

har emellertid i fred inga befogenhetersen operativt ledaatt verksam-
heten vid olycka ellerstoren extraordinär händelse fåren annan som
konsekvenser för hälso- och sjukvården, socialtjänsten, hälsoskyddet
eller smittskyddet. Socialstyrelsen har tjänsteman iberedskap dyg-en

Dennenet kan vid behovrunt. kalla ledningsgrupp, har tillen som
uppgift framatt ta expertunderlag och informera landstingen,att
kommunerna, massmedierna och allmänheten. Ledningsgruppen ska
också Socialstyrelsens ledning ochge regeringen den information som
dessa behöver.

En katastrofkammitté bistår Socialstyrelsen rådmed beredskaps-om
planeringen och samordningen åtgärder inom den centralaav myndig-
hetens verksamhetsområden vid fredstida katastrofer. Katastrofkom-
mittén består företrädare för Socialstyrelsen,av andra statliga centra-

myndigheter Landstingsförbundetsamt och Svenska Kommunför-
bundet.

Varken Socialstyrelsen eller regeringen har befogenheter i fredatt
besluta fördelning eller överföringom patienter mellan olika lands-av
tingsområden.

Socialstyrelsen har övergripandeett för planeringen och för-ansvar
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ochkrisersäkerhetspolitiskaansvarsområde införsittinomsörjningen

undersjukvården centraltciviladenSocialstyrelsenlederkrig. l krig

regeringen.

djurInförsel3. 6 av

ochbl.a. djurSverigetillinförselreglerarBestämmelser pro-avsom

från idjur finnsdukter

bestämmelser tillvissa1958:551 megKgngöresçn
införande i riketdiursiukdamgrsyggandefáreb m.m.av

införselkungörelsenl.veterinäral

inför-kontrollerauppgiftKustbevakningensoch attTullverketsDet är

utsträckningi denfår kungörelsenenligtjordbruksverkStatensseln. -
kom-levande djurföreskrivanödvändigtdet bedöms att somsom -

vill för-dentid innanhållas karantän vissiSverige skatill sommer
karantäns-går ordnaOm det intefår det.göra attdjuretfoga över en

på kostna-sigintein djuretvill föradeneller tarbehandling somom
ärinteOm dettalandet.djuret förasskabehandlingen,den för ut ur

avlivas.Jordbruksverketbeslutefterska djuretmöjligt av

harJordbruksverketanstaltiKarantänsbehandling ska ske somen
tillsyngränsveterinär utövarförordnadverketochgodkänt en avsom

över.
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3. 7 Samhällets möjligheter att

förfoga över personal och

egendom

Samhället kan i extraordinära situationer åläggabehöva människor

tjånsteplikt och i anspråk enskildta egendom. Det tydligaste fallet år
i krig vidoch krigsfara. För detta finns rättslig reglering. Ett behoven
kan emellertid föreligga även vid olyckor i fred eller vid händelser

leder till allvarliga störningar i viktigasom samhällsfunktioner. Det kan

bli nödvändigtt.ex. omfördela de landeti tillgängligaatt resurserna,
till områden har drabbats olycka, ellersom stor verk-attav en ge en
samhet bestämd inriktning.en

Behovet i fred kunna förfogaatt över personal eller egendom är ofta
knutet till räddningsarbete. Räddningstjänstegen 1986:1 102 iger
dessa fall möjligheter till ingrepp i rätt och använda tjäns-attannans
teplikt. Råddningsledaren får den är mellan 18ta 65 årut ochsom

uttagneslkunskaper,för medverka i räddningstjänst,att den hälsaom
och kroppskrafter tilllåter det. Han får vidare företa ingrepp i annans
rätt fara föreligger för liv, hälsa ellerom egendom eller förannans
skada i miljön, och faran inte lämpligen kan förhindras på sätt.annat
Räddningsledaren har också möjligheter disponera personalatt och

Åtgärdernautrustning hos olika statliga och kommunala myndigheter.

är led i räddningstjänstenett fåroch inte vidtas efter räddnings-att
tjänsten har avslutats, vid sanering.t.ex.

l krig gäller förfogandeegen 1978:262. Den kan också sättas i till-
lämpning regeringen vid krigsfara eller andraav utomordentliga för-



förnödvändigtkrigsfara, det ärhållanden ellerföranledda krig omav
ofrånkomlia behov.folkförsörjningenstotalförsvarets eller

förfogandelagen överväg-beslutaderiksdagenI samband med att om
tillämpasskulle kunnabestämmelserna197778:72des prop. om

framhöllFöredragandennaturkatastrofer.och attäven vid fredskriser

enskildaingripa ifullmaktregeringenlagstiftning lämnar atten som
tillämpningsområdeså snävträttigheter börmedborgares ett somges

krigsfara bör inteochavsedd för krigärmöjligt. En lagstiftning som
skullefredstidOm det ifred.kan utnyttjas ifullmakteromfatta som

behov regelipropositionenenligtförfogande, bör detav
riksdagsbehandling så skullefrågan. Om intefinnas tid för varaaven

detfinnsomfattningnaturkatastroffallet vid stor an-t.ex. aven --
förfogandelag-stödmyndigheternamedledning räkna utanattatt av

framhöll föredra-behövs,tillgång egendomfår till denstiftning som
i

ganden.

förarbetenoch dessförfogandelagenredogörelse förEn utförligare

6.följer i kapitel

Åtgärder myndig-olika3.8 som
7

översiktvidtaskaheter en-

massflyktsce-iförmyndigheterolikaverksamhet ettDen svararsom
Åtgärder myndigheter-översikt.framgår också följandenario somav

itill lagförslagPer-Erik Nilssonsenligtvidtabli skyldigakan omattna
kris-ellerutlänningarvfrån konflikt-vistelsetillstånd skyddssökandeför

stil,med kursivområden redovisas



Klargör positioner, kurs och fart för
ankommande fartyg;

Kontrollerar fartygen när de har
kommit pâin svenskt sjöterritorium
och eller dirigerar dem till lämpliga
hamnar;

Samverkan sker med försvarsmak-
Sjöfartsverket ochten, polisen vid

insats med fartyg, helikoptrar och
flygplan;

Informerar samverkande myndig-
heter, främst polisen, tullen och In-
vandrarverket läget till sjöss;om

Militära myndigheter Höjer incidentberedskapen;

Ingriper vid kränkningar Sverigesav
territorium;

Samverkan sker med Kustbevak-
ningen, Sjöfartsverket och polisen
vid insats med fartyg, helikoptrar
och flygplan;

Kan ställa personal och utrustning
till förfogande för mottagningsora-
nisationen i hamnar och för inkvarte-
ring, förplägnad och transporter -
bidrar bl.a. också med tolkar;

Svarar för bl.a. lotsning och sjörädd-
ning;

Samverkan sker med bl.a. Kustbe-
vakningen, försvarsmakten och poli-
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helikopt-med fartyg,vid insatssen
flygplan;ochrar

asylsökan-grundutredningGör om
ihjäpsäkanderegistrerarde och -

Fin-landgränsenvidhamnar, mot
på flygplatser;ochland

också och sä-Upprätthåller ordning
hjäpsö-asyl- ochbland dekerhet

myndigheterandrakande till dess
ska föras;debeslutat vartom

personalresurser-Användningen av
på centralsamordningfordrarna

verksam-nivå polisensiregionaloch
het;

medsamverkarRikspolisstyrelsen
Kustbevakningen, rapporteremottar

ochsjöbevakningscentralernafrån
polismyndigheterlokalaorienterar

lnvandrarverket;och

polismyndig-centralaLokala och
från Kustbe-får informationheter

till sjöss;lägetvakningen om

och hjälp-asyl-deKontrollerari Tullen att
intedeinte försökande varor som

får göra;

medpolisens arbeteHjälper till i
registrering;ellergrundutredning

tullmyndigheterregionalaLokala och
från Kustbevakning-får information

till sjöss;lägeten om
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SvararKommunerna för inkvartering utspis-och
ning de hjåpsökande;m.m. av

Informerar allmänheten;

Flera förvaltningar eller verksam-
heter deltar i förkommande fall i
omhändertagandet de asyl- ochav
hjälpsökande:

Socialtjänsten;
Miljö- och hälsoskyddsverksam-
heten;
Räddningstjänsten;
Skoverksamheten;
ln vandrarfärvaltningen;
Kommunala trafikfäretag;

Sjukvårdshuvudmännen Ställer vårdcentralervid ochresurser
sjukhus till förfogande för asyl- och
häpsökande i akut behovärsom av
hälso- och sjukvård m.m;

Organiserar hälsokontrol och smitt-
skyddsverksamhet;

Ger råd och förmedlar åtexperthjälp
kommunerna sjukvårdshuvud-och
männen i medicinska och sociala
frågor;

Utarbetar samrådi med Landstings-
förbundet förslag till fördelningett

patienter mellan sjukvårdshuvud-av
männen dessa följa;som uppmanas

Sammanställer underlag för rege-
ringens bedömningar;
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på nivå statligaSamordnar regionalLänsstyrelserna
verksamhet och kom-myndigheters

åtgärder;munernas

ochStatens invandrarverk Registrerar de asylsökande gör
ochasylutredning om var en;

operativt och ekonomisktHar ett
för mottagande asyl-ansvar av

sökande;

och Kust-Samverkar med polisen
bevakningen;

på centralsamordnar verksamheten
åtnivå rådb.a.och regional ger-

åtochandra statliga myndigheter
kommunerna;

utrednings-vidAnvänder resurser
förläggningar förslussar och taatt

hjälpsökande;asyl- ochhand om

ipoli-personalMedverkar med egen
asyl- ochregistrering deavsens

hjälpsökande;

civilförsvars-personal ochKan ställaRäddningsverket
till förfogande;materiel

arbetsinsatsermedKan medverkaFöreningar och
utsträck-på frivillig grund och i vissenskilda frivilliga

med utrustningning

till-myndigheterna skaBeslutarRegeringen att
visteseti/stånd förlämpa lagen om
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frånskyddssökande utlänningar
krisomrádenkonflikt- eller

mål förAnger och inriktning i stort
verksamheten;

Beslutar bl.a. vilka deresurser som
fårstatliga myndigheterna använ-

låtada eller kommuner och lands-
ting disponera;

Besutar bl.a. Rikspolisstyrelsenatt
får kala in beredskapspoiser;

Informerar allmänheten.
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HÄNDEL SEFÖRL OPPEN

EFTER ANKOMS TEN TILL

s VERGE

4. 7 Allmänna förutsättningar för

de delscenarionatre

Ett mycket antal asyl- och hjälpsökandestort har tagit sig till bl.a.

Finland. Den finländska regeringen är osäker på landet ska kunnaom
klara problemen och statsledningen kontakt med den svenskatar sta-

för diskuteraten Sverigeatt kan hand del demtaom om en av som
behöver hjälp. De politiska partierna i den svenska riksdagen förefaller

överensatt Sverige ska medverka. Regeringenattvara om attanser
det fordras omfattande internationelltett samarbete och diskuterar

även med företrädare för andra länder och med UNHCR FN:s flyk-

tingkommissarie. Allt tyder emellertid på Sverige kommeratt att ta
relativt betydandeemot ett antal asyl- eller hjälpsökande. Förutsätt-

ningen är enligt regeringen de i delscenariona 2 3att och sökersom
hjälp på grund sjukdom och materiella umbäranden efter tid skaav en
återvända till sina hemländer.

lnvandrarverkets mottagningsorganisation är redan mycket hårt an-
strängd när asyl- och hjälpsökandena från de baltiska länderna och



Ryssland kommer Sverige. Det under tid inte varittill har senare
frånpå inmöjligt verkets förläggningar placera alla strömmatatt som

Många fått provisoriskaandra länder. har vänta i flera veckor inom

fåttförläggningar ställt ordning de platskommunerna i nnansom

hos Invandrarverket.

åt lokala,Regeringen massflykten uppdragmed den befaradeger

regionala förvatningsmyndgheter tills vidareoch centrala statliga att

åtgärder på ska kunna lindraförbereda innebär de olika sättatt gsom
,från denöden för dem Sverige eventuellt kommer att ta emotsom

landstingen blirbaltiska länderna och Ryssland. Kommunerna 03h

asyl-Ett reativt antalombedda medverka i förberedelserna. stortatt

dygn eftereller hjälpsökande scenariona inomanländer i alla etttre

Denden första firska regeringarna.kontakten mellan de svenska och

till Finlands begäranslutlig ställningsvenska regeringen har inte tagit

börjanhar tillhjälp. De söker fristad västerut spontantenom som en
skaSverige. andrasig i till De myndigheter ochväggett organ som

.för sina förbe-tidhand asyl- eller hjälpsökande hardeta ont omom

redelser.

bland de ochmånga asyl-åldrar fimsAlla hela familjer och barn --
relativt god fysiskidelscenario 1hjälpsökande. De asylsökande i

1
landet och huri detkondition sig vad skerför egnamen oroar som

åMånga det kom-deras framtid bli. är övertygadekommer attatt om fc
återvända Desinamycket de kan till hem.dröja länge innanattmer

ibåde psykiskt2 3 fysiskthjälpsökande i delscenariona och är och ett

hjälpsökandetillstånd Enbetydligt de asylsökande. del desämre än av

olikadifteri, tuberkulos elleri dessa scenarion har gulsot, kikhosta,

immuno-Många svenskar har inte tillräckligtslag diarrésjukdomar.av



logiskt skydd smittämnende förekommer eller inget skyddmot som -
alls.

Alla asyl- och hjälpsökandena i de delscenariona dåligtärtre utrusta-
de med kläder och artiklar för den personligaextra hygienen. Endast

fåtal talar sitt hemspråkett än dåochannat regel engelska.som-

Kriminellt inriktade människor på sig över till Finland ochatt tapassar
Sverige tillsammans med de asyl- och hjälpsökande. Många dessaav

beväpnadeär och utgör del den organiserade brottsligheten i deen av
länder de komme ifrån.som

Senare anländer också förhållandevisett antal asylsökande påstort
färjor från Polen till Sverige. De har ursprungligen velat komma till
Tyskland bedömt det lättare få fristad Sverigeimen ochatt ändraten
sina planer.

4. 2 Rättsäget i de tre

delscenariona

Riksdagen har i inte slutbehandlat denscenanona proposition med
förslag till lag vistelsetillstånd för skyddssökandeom utlänningar som

påär grundad det förslag Per-Erik Nilsson utarbetat. l delscenario 3

kommer detta ske lyra veckor efter de hjälpsökandeatt börjatatt an-
Ärendenalända. handläggs i delscenariona 1 och 2 och under den-

första tiden i 3scenario enligt utlänningslagen.-

Mottagandet enligt utlánningslagen innebär, framgår redogö-som av



grundutredningenskilt fall göri varjeavsnitt 2, polisenrelsen i att en

Efter dettaasylutredning.därefter utförlnvandrarverketoch att en
uppehålls-fåasylsökande skabesluta denlnvandrarverket ettkan om

vistelsetillstånd ärmed lagenAvsiktentillstånd eller avvisas. attom

vistelsetill-fårde därigenomregistrerasanlänt skahar ettalla som -
förläggning,medskyldiga ordnablirstånd och kommunerna attatt-

Landstingen enligtnödvändigt.och ärutspisning annat svararsom
sjukvård behövs.hälso- ochför denförslaget som

delsce-asylsökandepromemorianianvänderUtredningen termerna

utred-2 3delscenariona och närhäpsökande2 och1 ochnariona

gäl-Dethandsvenska myndigheterdemtalarningen tar om.somom
vistelsetill-3 lagendelscenario innande veckor iunderler även om

framgåttkommer detRättsligtstånd blivit att enantagen. varasom
Självahjälpsökande. harasylsökande ochskillnad mellanbetydande

sig det ärklart förSverige emellertid knappasttillkommer attde som
förfaranden.tvåfråga olika slag avom

del-Händeseföroppet i34.

7scenario

Inledning

både och mi-civilahar varit hög hosIedningsberedskapenochStabs-

baltiska län-aggressionen deden ryskasedanmyndigheterlitära mot

incidentberedskapen. DetFörsvarsmakten har höjtinleddes.derna

marin-huvuddelensjöbevakningen,marinaallt denframförgäller av
Östersjön. iradarstationer ärFlerflygspaningen överochfartygens

har förstärkts.och flygvapnetmarinenBasorganisationen inomdrift.
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Besättningarna till flera fartyg färdighållningsordermed har kallats in.
Några marinens fartyg håller på ombaseras från Västkustenav att till
Östersjön.

Även beredskapen har höjts. Flermot insatsförband änangrepp nor-
malt finns i beredskap. Förberedelser för inkallelser antal armé-ettav
förband och för Ökadeutnyttjande hemvärnet har också gjorts.av

går åt till bevakning militära anläggningarresurser förråd.ochav

Kustbevakningen förstärker kontrollen till sjöss och prioriterar sin
Ålandsövervakning med fartyg och flygplan till sträckan hav-Gotland-

Falsterbo. Ett antal kustbevakningsfartyg har förts frånöver regioner-
Nord och Väst till regionerna 0st och Syd.na

Det kommer i delscenario 1 50 OOO asylsökande under vecka ica en
mitten februari till Sverige. Som framgårav sammanställningenav
på följande sida börjar inströmningen med 5 000 under första dagen.
Den kulminerar med 15 OOO tredje dagen omedelbart efter att rege--
ringen beslutat Sverige skaatt ta antal baltiskaemot ett stort flyk-
tingar gåroch successivt ned till OOO1 den sjunde och sista dagen-
i scenariot. Omkring hälften kommer med färjor i reguljär trafik från
Finland och Polen den andra hälften i större eller mindre lastfartyg-
direkt från hamnar i de baltiska staterna.

Regeringen igör samband med sitt beslut serie kraftfulla uttalan-en
den riktade till myndigheter, organisationer och enskilda och uppma-

dem på olika sätt hjälpaatt till.nar Regeringen kallar också samman
cheferna för Invandrarverket, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Social-

Överbefähavaren, Överstyrelsenstyrelsen, för civil beredskap, Rädd-
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SummaAntal asylsökandeTid

000Mángg 1 5Vggkg7LU
0008
00015

10 000
0007
0004

000500001

psykolo-Styrelsen förSjöfartsverket,Kustbevakningen,ningsverket,
Kommunförbundet LandsmgsförbundetochSvenskagiskt försvar,

åtgärder devilkamed dem diskuterargår situationenoch igenom -
behö-kommerdetoch vilka devidta attattatt resurser anseravser

vas.

på sig derekommenderar kommunernaKommunförbundet att ta upp-

framhåller kommerkommunernaRegeringenfordras.gifter attsom
orsakar.verksamhetenfå kostnaderersättning för deatt som

skaarbetsgruppbildarberörda departementenDe närmast somen
ekono-ochbedöma vilka rättsligaarbete ochmyndigheternasfölja

beslutförbereda deskabehövs. Arbetsgruppenmedelmiska som
kommunerersättningen tillhurbehöver fattaregeringen t.ex. om

kallarledningregleras. Försvardepartementetslandsting skaoch

föröverläggningtillfrivilligrörelsertotalförsvaretsföreträdare för en

medverka.kanmedlemmarutsträckning derasi vilkenhöraatt

Kapellskär,Norrtäljetill Stockholm,anländerFärjepassagerarna

blir de viktigasteGävle och OskarshamnYstad. mot-ochKarlskrona



tagningsorterna för dem kommer på lastfartyg till Sverige.som Det
beror påbl.a. befälhavarna på fleraatt fartygen tidigare ofta harav
gått på dessa hamnar och känner till förhållandena där. l mitten av
veckan anländer 20-tal lastfartyg ochett fiskebåtar dygn till Sve-per
rige med asylsökande. Kustbevakningen och försvarsmakten över-
vakar trafiken till sjöss har inte möjligheter kontrolleramen allaatt
fartygen. Det går därmed inte heller trafikenatt till destyra hamnar
där det Åtskilligaär möjligt störreatt ta antalemot asylsökande.ett

de mindre fartygen går till bl.a. Slite, Fårösund,av Oxelösund, Arkö-
sund, Nävekvarn och Västervik.

Regeringen och de centrala myndigheterna har särskilt i inledningen
händelseförloppet svårt fåav överblickatt över läget och ären spar-

med kommentarer. Det framkommersamma massmediernasgenom
rapportering många svenskaratt regeringenstrots uttalanden om-
behovet hjälp är negativt inställda tillav mottagandet. Redan i bör--
jan hör åtskilliga har positiv inställning emellertidsom en sig till deav
lokala myndigheterna och vill hjälpa till.

Kommunerna är i allmänhet osäkra påj hur ersättning destor kom-
få fåratt Detstaten. fleramer demav tvekaatt delta i denav att

utsträckning fordras. Regeringen pågör begäransom Kommun-av
förbundet upprepade uttalanden kommunernaatt verkligenom ska
få full täckning för sina kostnader.

i Stockholm

Färjetrafiken mellan Sverige och Finland går hos båda rederierna en-
ligt tidtabellen. Befälhavaren på Silja Lines nattfärja mellan Helsing-



till freda-midnattefterunderrättarStockholmfors och nattenstrax

flyk-000 baltiska1det finns änStockholmpolisen i att meromgen
godienligt befälhavarenförefallerombord. De flestatingar att vara

fråga familjer.utsträckningiDet ärkondition fysiskt storsett. om

denregionkontor i Flen vadnvandrarverketsmeddelarPolisen genast

någon mobiliseratimmebörjar efterfått Regionkontoret att per-veta.

Regionkon-asylsökande.dekunnafrån regionen försonal emottaatt

förvaltning,också centralaverketskontaktar attavser un-toret som

från andra regioner.går personaldet föra överdersöka attom

harenligt den planpolispersonalinStockholm kallarPolisen i som

detden skalaasylsökande iinströmningförupprättats sersomaven
nattfärjapå Viking Linesbefälhavarenmeddelartidenbli. Underut att
påasylsökande det000-tal även1det finnsfrån Helsingfors ettatt

fartyget.

ochi Värtansina färjelägentill vidbåda lagthar fartygenVid 8-tiden

50mellanhar tillsammanslnvandrarverketStadsgården. ochPolisen

pågår ombordpersonalpå Polisensställe.100 varjeoch personer
något slagfår ellervisaAlla resenärerfartygen. annat avupp pass

kan visadokumentMånga emellertid ingaharidentitetshandling. som

övrigaDekvar.asyl ombedssökerSamtligavilka de är. stannasom
går landioch finländaresvenskartill delenstörstapassagerarna --

Länspolismästaren iterminalbyggnaderna.handefteroch lämnar

aktuelltdet inteoch inser ärfått information attStockholm har att

förstärkt medPolispersonalenasylsökande. ettdirektavvisa de an--
därförbegränsarlnvandrarverketvidoch anställdatal tulltjänstemän -
civil-födelsetid,uppgiftertill omfattagrundutredningen att namn,om

förvaltning.hemlandetsieventuell funktionochstånd, yrkehemort,



Under tiden har Invandrarverkets personal undersökt möjligheterna

få plats för deatt asylsökande på sina förläggningar i Stockholmsom-
rådet. går påDet detta sätt inkvartera drygt 1 000att de lite överav
2 000 har kommit under Det finns emellertidsom relativtmorgonen.

lediga på konferensanläggningargott och hotellom i Stockholmrum
och i närheten staden. Invandrarverket lyckas under eftermiddagenav
ordna övernattningsmöjligheter och utspisning för den återstående

delen.

Senare under fredagen kommer det ytterligare 2 000nära asylsökan-
Åbode Stockholmtill på dagfärjor från och på Estlines färja från-

Tallinn. Mottagandet fortsätter på sätt under förmiddag-samma som
Personalen har varit i gången. sedan tidigt på mångaochmorgonen

är trötta. Verksamheten håller på växa organisationenatt över huvu-
Åtskilligadet. Arbetet går sakta. asylsökande blir kvar i terminalerna

till långt påin innan det gårnatten inkvartera dem.att

Under fredagskvällen kommer från Helsingforsrapporter minstattom
lika många balter dagen innan har skaffat biljettersom och bokat in
sig på nattfärjorna till Stockholm. Samtidigt finns det uppgifter attom

antalett balter befinnerstort sig i eller påär väg till Finland för att
söka asyl där eller för sig vidare till Sverige.att ta Trycket på mot--
tagningsorganisationen kommer med andra ord fortsätta. Rede-att
rierna underrättar polisen Stockholmi hur de bedömer utveck-om
lingen. Polisen får också information från sina finländska kollegor.
Länspolismästaren i Stockholm överlägger med ledningen för ln-
vandrarverket vad bör göras. Det framkommerom som regionkon-att

har svårt påtoret hand i hastatt skapa den kapacitetegen en som



sigvisarpersonalverket disponerainomMöjligheternafordras. att om

begränsade.

vändalnvandrarverketbeslutarmed regeringen attkontakterEfter

ledning är förstStadenshjälp.och begäraStockholms stadsig till

det denibedömerinnebärvad denna begäran attoklar över men
snabbtdet möjligtgör taorganisationen finns attstora resurser som

ideStockholm underasyl ibegärakommaalla kanhand attom som åIisöndag inneaärochlördagAtt det är attdagarna.närmaste persona-

Den behövertjänstgöring.in tillkallasoch kanallmänhet lediglen i är

ordinarie uppgifter.frånalltså sinainte tas

Stockholmsmedkvällfredag överenskommerlnvandrarverket sent
inkvarteringförskatills vidaremyndigheterstadensstad svaraattom

huvud-tillkommerasylsökande balteråt samtligaserviceoch somge
finansbogarrådet, skol-mellanunderkontakterEfterstaden. natten

kallarchefinvandrarförvaltningenssocialborgarrådet ochborgarrådet,

krig.kriser ochfö;Iedningsstabenkommunaladenin delarstaden av
civilbrand- ochbl.a.borgarrâd förstaben detChef för är svararsom

vidbestår övrigtiskolborgarrådet. Stabenförsvarsverksamheten

förvaltningarfrån olikahandläggarechefer ochtillfälledetta av --
miljö-fastigheter,ochinvandring,verksamhet,socialskola, gator

ligaVerkställighezsansvaretcivilförsvar.ochräddningstjänstskydd,

invanzlrarnämnden.underlyderinvandrarförvatningen,på somger
Fhansborgar-lördagen.underinformerasBorgarrådsberedningen

stadenåtgärderdelandshövdingenrådet underrättar avsersonom

vidta.att

saktagått mycketdetIedningsstabenförunderstryker attPolisen



med registreringen i terminalerna. Det harute trångtvarit svårtoch
med ordningen och hygienen. Språkproblemen har också gjort detatt
tagit Mångatid. de asylsökande har haft svårt få denav vilaatt som
de behövt. Utspisningsorganisationen har inte heller fungerat bra ute
i terminalerna. Problemen har till del berott påstor det varit nöd-att
vändigt splittra tvåatt mellan platser.resurserna

Polisen vill i stället samla alla asylsökandenu i fortsättningensom
anländer på ställe där det finnsett Ledningsstabenstora utrymmen.
kommer överens med Älvsjöpolisen Mässhaarnaatt skulleom vara
lämpliga. Förberedelser pågår emellertid i lokalerna för fack-storen
mässa Stockholms-mässansoch ledning det först inte möjligtanser

skjutaatt det arbetet. Först efter flera timmarsupp förhandlingar mel-
lan stadens politiska ledning och företaget står det klart mässhal-att
larna under högst vecka kan disponeras fören mottagande asyl-av
sökande. Ledningsstaben påär grund tidspressen tvungenav att

hög hyra.acceptera Arbetet med ställaen i ordningatt utrymmena
för dessa uppgifter pågår hela till lördagen.natten

Landstinget har fåtttidigt information vad håller på ske.om attsom
Smittskyddsläkaren har gjort allmän bedömning riskerna fören av att
smitta ska föras in. Han räknar med det ska räckaatt med hälso-en
kontroll den lnvandrarverketmotsom svarar har vid sinasom utred-
ningsslussar. Landstinget har register över läkareett i länet harsom
särskilda språkkunskaper och använder det när personal ska tas ut.

Ledningsstaben kallar under även de kommunaltnatten anställda
ska arbeta där under lördagensom och eventuellt de kommande dyg-
l inledningsskedet utnyttjar stabennen. den tjänstgörande socialjour-
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i verk-från socialdistriktenpersonalytterligaredrari sin turen, som
150omkringunder lördagen fhnsdetinnebärsamheten. Det att

kom-Till dettai Mässhallarna.socialförvaltningenfråntjänstemän ute

och miljöför-invandrarförvaltningenfrånanställda bl.a.antalettmer
ytterli-kallabehövsdetStaben kommervaltningen. att unnaom

också.deltarStockholms-rrzässananställda inomDepersonal.gare
driverdet iöretagska skötasutspisningenAvsikten är somatt av

lägeti det härPoliser harmässhallarna.irestaurangverksamheten

behövs.polispersonalsvårigheter avdela deninga större att som

ford-ledningför denviktigt instrumentinformation ärEn bra somett

sker ochfå vadbehöverdeltarmyndigheterAlla ve1a somsomras.
informa-har upprättatLedningsstabenandra.underrättakunna en

ochsamhälsorganentilluppgifterlämnationscentral ska mass-som
sighörDefrågor från allmänheten.påochmedierna avsomsvara-

inställningnegativharoroliga ochbåde människor ärär ensomsom
Deinsats.villgöraochpositivaärsker och detill det an-ensomsom

presskonferenserpå deframträdapolitikernasvariga somattturas om
ingårcentralenlmellarrum.med jämnainformationscentralen ordnar

infomationsverksamhetfrån stadenshandläggarebåde ochchefer

dåligt in-dessaMånga ärförvaltningar.från andratjänstemänoch av

nödvändigtDet blirfungerar.asylsökandemottagandeti hursatta av
arbe-dagar innanskälet fleradetbl.a.och detimprovisera taratt av

det ska.löpertet som

sysslornadel praktiskadeförlnvandrarförvaltningen storen avsvarar
Räddningsver-kontakt medFörvaltningenIedningsverksamheten.i tar

iutrustninganvändadet finnsfå vilka möjligheterför at:ket vetaatt



civilförsvarsförråden frågaroch Socialstyrelsen det gär dispo-attom
sängar frånoch madrasser hälso- sjukvårdensnera och beredskaps-

förråd. Företrädare Rödaför korset Sverigesoch Civilförsvarsförbund

är öppna för deras medlemmar fåskaatt möjligheter delta. lntres-att
hjälpa tillset att är mycket hos myndigheter,stort föreningar och en-

skilda. Det detta tid innantar verksamhetentrots börjar fungera.

Takten i arbetet begränsas framför allt svårigheterna i det in-av att
ledande skedet finna tillräckligt många tolkar. Många svenskar med
baltiskt erbjuder sig underursprung veckan hjälpa till.senare att

Det kommer under det andra dygnet i händelseförloppet sammanlagt
4 000 asylsökande balter till Stockholm lika många Invandrar-som-
verket undertog det förstaemot dygnet. lnströmningen fortsätter

någoti minskad omfattningmen dag för dag. Totalt under veckan an-
länder det 16 000 asylsökande till huvudstaden. Mässhallarna funge-

bra mottagningsstation.rar Den viktigastesom uppgiften för lnvand-
rarförvaltningen blir ordna inkvarteringatt och utspisning i väntan-
på lnvandrarverketsatt regionkontor så småningom ska över. ln-ta
vandrarförvaltningen lyckas i samarbete medatt andra kommuner att
placera alla på konferensanläggningar och hotell i länet iblandmen
dröjer det något dygn.

lnvandrarverket förbereder sig för efter handatt över verksamhe-ta
Det innebärten. de asylsökande kommeratt flyttas vidare tillatt ny-

öppnade slussannex. någral fall blir det anläggningar desamma som
från början har bott måsteDet i varje enskilt fall klargöras vilka som
har rätt till asyl och asylutredningarna kommer i huvudsak skeatt en-
ligt de rutiner lnvandrarverket normalt tillämpar.som
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Gävle

kom-asylsökandeGävle för delblir mottagningsort destor somen av

på fartygenSverige Iastfartyg. Befälhavarentill i vanliga ett avmer
asylsökandeharKustbevakningen hanunderrättar den svenska attom

till sön-på Gävle. sker 3-tidenombord och till Detta vidär väg natten

delscenario närunder tredje dagen händelseförbppet idagen av-
timmar innanBjörns fyr. Det beräknas femfartyget i höjd medär ta

har lagt till i hamnen.fartyget

på händel-grundpolisen i Gävle,Kustbevakningen underrättar som av

vakthavandePolisenshelt oförberedd.i andra hamnar inte ärserna
jourhavanderäddringstjänst ochbefäl informerar i sin kommunenstur

kommunstyrelsens ordföran-kontaktarRäddningschefenpolischefen.

särskildaledningsgrupp förbeslutar kalla in kommunensde, attsom
också Gävle.Iänssjukhuset iRäddningschefen underrättarhändeser.

består bl.a. kommun-på 5-tiden. DenLedningsgruppen plats vidär av
rädd-säkerhetschefen,kommundirektären,styrelsens ordförande,

för socialförvaltningen.informatianschefen och chefenningschefen,

Även miljöförvaltningen och fastig-för skolförvaltningen,cheferna

i Gävlepolischefen deltar.jourhavandehetsförvaltningen och

fåförsökerså Ledningsgruppenlänge knappa.Beskeden är ännu svar

vilkenfinns det ombord Ifrågor: mångapå Hur asylsökandeföljande

demellan åldrar Vad behöverde Hur fördelningenkondition är är

polis-jourhavande6-1iden fårkommit i land Vidasylsökande denär

0001från högstKustbevakningen det ärchefen uppgifter attom

underrättarkanske inte än 700. Hanombord ge-merpassagerare -
ingenfrågorna kanledningsgruppen. Dekommunala andradennast



ännu ochpå. Både polisen ledningsgruppensvara är mycket osäkra
på hur de ska hantera situationen.

Det har framgått massmediernas rapporteringgenom regeringenatt
överväger Sverige ska hjälpaatt till. Kommunen är emellertid inte klar
över innebörden detta och frågar nvandrarverketsav regionkontøri
Sundsvall vilka åtgärder den ska vidta och vilka verket kanresurser
bidra med. Regionkontoret polisen haratt tillsvarar dessansvaret att
grundutredningen är klar. lnvandrarverket har fullt med detupp som
redan sker och råd till kommuneratt och statligage myndigheter.
Kommunen måste hjälpa till klara det måsteattgenom görasav som
i Gävle. Förhållandena är desamma på andra håll. Det kommer att
dröja veckor innan lnvandrarverket har möjligheter börja avlastaatt
kommunerna, säger regionkontoret. Verket kommer tills vidare inte

kunna tillämpaatt de vanliga rutinerna.

Regionkontoret deatt asylsökande bör fåmenar möjligheter till mat,
värme, vila och sjukvård. En hälsokontroll ocksåär nödvändig. Polisen
kommer enligt regionkontoret ställa påkravatt de ska registreras.att
Efter registreringen ska de asylsökande inkvarteras på sättett som
innebär polisen kanatt göra den grundutredning utlänningslagensom
föreskriver.

Det har gått två timmar sedan ledningsgruppen samlades. Fortfarande
är det oklart. Flera ledningsgruppenimesta förvånadeär över ln-att
vandrarverket inte kan för verksamheten i kommunensvara och me-

någonatt måste mednar tala verkets ledning och försöka få den att
ändra på regionkontorets besllut. Ledningsgruppen beslutar emeller-



anspråkhamnområdet förska ifastighetkommual näratid tasatt en
få Utrym-till början sörja för.räknar medkommunendet att ensom

asylsökandeantalräcka för detutrustningen där böroch sommena
ordnaSkolkökspersonal kallas in förombord.hafartyget attuppges

LandstingetbegärLedningsgruppenenkel första förtäring.med atten
ln-den hälsokontrollutrustning förmed personal ochdeltaska som

finnasBussar kommerföreslagit.regionkontor harvandrarverkets att

mottagningsstationen.asylsökande tillpå föra deförkajen att

kustbevakningspersonalpolis- ochgår tillsammans medLotsen om-

bedömertill. Polisendet ska läggapå timme innanbord fartyget enca
under-ombord och0001finns betydligt ändetatt passageraremer

inser det kanLedningsgruppenledningsgrupp.kommunens atträttar

planeringen.bli nödvändigt göraatt om

förstärkning-Gävle kallat inpolischefen ijourhavandetiden harUnder

endastordningspoliserDet ärfrån polisdistrikt i länet.andra mestar -
Polischefenasylsökande.utredningarnågra få erfarenhethar omav

Gävleborgs vilkalänochfrågar också i länen västerpolisen omnorr
Gävle. Beskeden visarpersonal tillsändadessa har attmöjligheter att

emellertid inte100-tal polismän,går högstmobiliseradet ettatt som

Gävle underrättaridagar. Polisenpå plats förränkan ettom parvara
har vidtagit.åtgärder dendejourcentralRikspolisstyrelsens somom

Ijusna.Det börjatnio. hartill i Gävle. Klockan ärFartyget lägger snart

blåser starkgrader kallt ochflerahar sjunkit. Det ärTemperaturen en

Poli-land.asylsökande sig ilätt. De förstanordlig vind. Det snöar tar

5001det sig minstbedömer röröverslag ochgör attett omsen
två andra fartygsamtidigt uppgifterDet kommer attompassagerare.



påär till Gävleväg med tillsammans omkring 3 500 passagerare.
Kommunstyrelsens ordförande underrättar landshövdingen vadom

håller på ske.attsom

Polisen vill samla de asylsökande på ställe. Det blir lättareett att ge-
nomföra de kontroller fordras och sammanställasom att uppgifter om
alla än de sprids på flera anläggningar.ut Ledningsgruppenom över-
blickar inte läget kommer i diskussioner med polisenmen fram till att
det kan lämpligt använda idrottsarenornaattvara vid Gavlerinken.

Inom dessa finns det sanitäraarenor gott och möjlighe-utrymmenom
l ordna medter utspisningatt alla. För dem behöver vila kom-av som

det finnas madrasserattmer och liggunderlag på golvet i de olika
byggnaderna. Andra kommer kunna användaatt bänkarna påuppe
läktarna denär behöver vila. Några omklädningsrummen ochav -
sjukrummen i anslutning till dessa kan användas för enklareen-
hälsokontroll och för sjukvårdande åtgärder.

Figur 1 visar de olika anläggningarna ligger i förhållandevar till
Fredriksskans, där fartygen kommer lägga till.att

Polisens insatsstyrka består till början 14 poliser två dessaen av av-
har tjänstehundar. Det finns också några från Tullverket ochman
Kustbevakningen på plats i hamnen. Efter några timmar får polisen
också hjälp ordningsvakter skaav deltaen grupp i bevakningen.som

Polisen börjar göra grundutredningatt för och finnervar en men
efter några timmar den måste begränsaatt registreringen till de vik-
tigaste uppgifterna. Arbetet kommer långalltföratt tid. Dettaannars

denär oklart vad fortsatta handläggningen asylärendena kommerav
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innebära.att Polisen är den bakgrundenmot osäker på uppgifter-om
kommer räcka för detna att utredningsarbete återstår eftersom mot-

tagandet.

Länssjukhuset skickar flera sjukvårdsgrupper med läkare, sjuksköter-
skor och ambulanssjukvårdare till hamnen. Dessa finner allmän-att
tillståndet hos de flesta asylsökandena är relativt Sjön har emel-gott.
lertid varit besvärlig under hela Någraresan. harav passagerarna
skadats under överfarten. Många har inte fått tillräckligt med vätska
och börjar bli uttorkade. Betydligt fler har varit sjösjuka och är mycket
trötta. Ett 20-tal asylsökande behöver sjukhusvård och in på läns-tas
sjukhuset.

Kommunen ordnar med enklare förtäring och skaffaren filtar och
kläder.extra Polisen har ännu inte kunna börja arbetet med de egent-

liga grundutredningarna. Landstinget sätter två stationer för häl-upp
sokontroll och enklare sjukvårdsåtgärder inne Gavlerinken.i Det finns
snart läkare ochsex grupper hälso- ochav sjukvårdspersonalannan i
arbete vid dessa stationer. Läkare och sjuksköterskor börjar göra den

medicinska bedömningnoggrannare behövs.som

Det har blivit söndag eftermiddag. Arbetet har trevande kommit i
gång på bred front. Inom timmeen anländer de andra tvåen farty-

till hamnen Gävlei ochgen finns det litesnart över 0005 asylsökan-
de i olika byggnader inom Gavlerinkens område. Ledningsgruppen
har börjat diskutera hur kommunen ska sörja för dem efter de läm-att
nat mottagningsstationen. lnvandrarverket utnyttjar redan sina för-
läggningar i den utsträckning är möjligt. Bedömningensom är detatt
går inkvarteraatt högst 2 000 på hotellca och i förbereddapersoner



tidi-harordförandeKommunstyrelsensGävle.iflyktingförläggningar

återkommerDennelandshövdingen.medsituationendiskuteratgare
mindreharLänsstyrelsenmeddelarochförmiddagen att ennuunder

någ-tidigastbereddaäri länet attkommuner omAndraarbete.stab i
gårinte000 det3 attdehälftenåtminstone somdagar emot avtara

mednöjdintehan ärsägerLandshövdingen attGävle.iinkvartera
diskuteraska fortsättaLänsstyrelsenbesked attkommunernas men

andrailänsstyrelsernahoshjälpsökaskadessutomochmed dem
.län.

tolkakanGävlei20-talfinnsdet somett personerKommunen vet att
Lokalradionemellertid inte.räckersig. Detinfinnademoch ber att
Krisgruppenfrån arbetet.ochnyheterfortlöpande reportagesänder

allaochärspråkproblemen attstorasammanhangetdet attmeddelar i
hjälpaochGavlerinkentillspråk kommabörbaltiskatolkakansom

medgår trögtoch detresultatemellertid ingetUppmaningentill. ger
.frivilligaandraMångahälsokontrollen. an-ochregistreringenbåde

slagolikagång medioch är avdagen snartundersig däremotmäler

sysslor.

Allamottagningsstationen.200de förstakväll lämnarsöndagSent
Mångamåndagen.tillpågår helaArbetet nattenGävle.iinkvarteras

åtminstonebehöverochsöndag ensedani arbetevarithar morgon
tid-helaförbättrasrutinernaochanläntpersonal harNyvila.kortare

några hundraytterligareharmåndag personerö-tidenVid morgonen.
kvällMåndagdagen.underFler inkvarterasGavlerinken.lämnakunnat
Dåmottagningsstationen.iasylsökande kvar000ändå 4näradetär

asylsökan-0003sammanlagtmedtvå fartygytterligaredetkommer

Gävle.tillbalterde



Arbetet pågåtthar så länge det blivit svårt hållanu att iatt rent an-
läggningarna. l det här skedet gåttdet har och halvt dygnett och-
nästan 7 000 människor befinner sig i mottagningsorganisationen -
behöver alla göras ordentligtutrymmen Ledningsgruppen skaffarrena.
den personal behövs för detta. Städningen görsom arbetet i övrigtatt
måste upphöra ett tag.

Massmediernas händelserna utlöserrapporter hosav storen oro
många Gävlebor över vilka konsekvenser hjälpen till de asylsökande
får för kommunens invånare. För polisen kan det bli problemegna
med ordningen. Det går rykten 58-årig påatt dött akutenom en man
vid länssjukhuset därför delatt personalenstor variten av upptagen
med handatt ta asylsökande, många rör sig frittom att i samhället

ha genomgåttutan att hälsokontroll och kommunens budgetatt för
den sociala verksamheten kommer överskridas med 100att milj. kro-

Kraven på kommunens ledningnor. besked i olika frågoratt ökarge
hela tiden. Ledningsgruppen beslutar upprätta informations-att ett
kontor, tillsammans med polisensom och hälso- och sjukvården sam-
lar in uppgifter, skaffar sig överblick och på frågor frånen svarar myn-
digheterna, massmedierna och allmänheten. Det dröjer emellertid ett

dagar innan de arbetarpar med detta har sådana kunskapersom och
erfarenheter de kan tillgodoseatt alla de olika behoven informationav

förekommer inom ochsom utanför organisationen.

När informationskontoret skaffat sig översättare fâr det också till upp-
gift informera deatt asylsökande. Det innebär ordentlig avlastningen
inom den övriga delen organisationen.av

Under tisdagen kommer ytterligare omkring 1 000 asylsökande till



lagmellan olikanågot bättre med växlingarGävle. helaNu löper det

sjukvårdenHälso- ochbåde organisation.polisens och kommunensi

vad krävspåfrestningar i huvudsakgörblir förutsatt stora sommen
svårt inkvar-hittaemellertidLänsstyrelsenden. Fortfarande har attav

vädjanlän kommer efteråt i GävleborgsKommunernateringar alla.

500 demytterligarefrån kunnalandshövdingen emotatt ta somav

asylsökande i000sammanlagt 4Gavlerinken. Det innebärlämnar

torsdagåterstående 0004länet. De sista bland de transporteras

LänsstyrelsenTvå länsstyrelserdekväll till platser i andra län. somav
detillbörjan tveksammamed tillGävleborgsi resonerat omvar en

skulle ingripa.desådana befogenhetersådant ochhade attett ansvar
beskedmåndagen upprepade sina stat-under attregeringenFörst när

Läns-demedverka började ävenskullemyndigheter attliga agera.

län.mottagandet i dessafördröjdestyrelsernas tvekan

underdet deasylsökande fordrasregistrering deFör polisens sam-av
pågår 100minst mestarbetetmanlagt dygndrygt personer,somsex

Kustbevakningenfrån Tullverket,tjänstemänEtt antalpolispersonal.

sammanhang-det härförsöker itill. Tullenhjälperoch Invandrarverket

Tulltjänstemän-med sig.asylsökande förockså vad dekontrolleraet
misstänkerPoliseni beslag. attdeåtskilligahittar tarsomvapennen

Östersjönsidanpåländer andraflerabrottsligheten iorganiseradeden

Sverige.verksamhet tillsindelflyttautnyttjar tillfället överatt en av

härdenerfarenheterpraktiska ty-ingaharDe flesta polismännen av

kommerMånga registerhandlingarutredning.ochregistreringpen av
förekom-iasylsökandededitkommuner äni andraeller hamnarbort

personal förmycketvidare attbehöverPolisenmande fall har förts.

med deninteDet räckermottagandet.medhålla sambandordning i



personal de övriga polisdistrikten i länet kan förstärkasom med. Jour-
havande polischefen begär hos polisen i de län han varit i kontaktsom
med dessa ska bidra medatt de 100 polismän det tidigareca som
varit tal Han får de flesta kommerveta till Gävleom. att först under
måndagen.

Dagarna och veckorna går. Invandrarverket för efter hand över de
asylsökande till nyöppnade slussannex där asylutredningar ska ske.
Det är fortfarande ovisst vad ska ske med dem. Invandrarverketsom
sammanställer underlag överläggningarför regeringens bedömningar.

sker också med andra länder.

Oskarshamn

Även Oskarshamn blir mottagningsort för del demstor ien av som
delscenario 1 kommer till Sverige i lastfartyg olika slag och i fiske-av
båtar. Kustbevakningen får till lördag isent höjdnatten med Gotland
kontakt på radio med ryskt fartyg gårett västerut. Befälhavarensom

han påäratt väg till Oskarshamn.uppger Han är emellertid förtegen
syftet med anlöpet. Det framkommerom först fartyget harattsenare

asylsökande balter ombord.

Befälhavaren på kustbevakningsfartyget underrättar ledningscentralen
i Karlskrona, i sin meddelar polisentur i Oskarshamn.som Polisen
ringer vid på5-tiden den förvaltningschefmorgonen är stabschefsom
i den kommunala ledningsgruppen för särskilda händeser. Stabsche-
fen underrättar kommunalrådet, är ordförande i ledningsgruppen.som
Denne beslutar kalla tillatt 7.00 i Stadshuset. Detgruppen ryska
fartyget ska enligt Kustbevakningen komma Oskarshamntill under



förmiddagen.

ocharbetsutskottkommunstyrelsensbestår ettLedningsgruppen av
polisbefäl,tillbrukarOrdförandenförvaltningschefer.antal att ettse
deltar vidoch kommunen,mellan polisensamverkanförsom svarar

iSå fallet kommunennärsamlad.tillfällen ärde marsvargruppen
Övningen gickledningsövning.kommunalåret genomfördeinnan en

asylsökan-0005skulleunder dygnpå Oskarshamn emottaettut att

helt främ-inte situationenKommunalrådet därföruppleverde. som
samlas.ledningsgruppentillförsikt närvissoch kännermande en

2 000omkringfått finnsdettidenhar underStabschefen veta att

någon informationfågårpå inteDetombord fartyget.balter att mer

veckan be-under denMassmedierna har senastepassagerarna.om
0005Omkringländerna.förhållandena i de baltiskaskrivit personer

från Kustbevak-beskedetfredagen ochundersökt asyl i Sverigehar

inteOskarshamn kommerpå tillvägfartyg ärningen somatt ett nu
påinställdärledningsgruppen, attöverraskning förnågon större som

förproblemenakutalösa deförvad den kanska görakommunen att

asylsökande.de

händelseåtgärdsplan förnyligen upprättatharKommunen avenen
enligtunderrättarfråga Ledningsgruppendet ärdet slag om.som nu

denregionkontori AlvestaInvandrarverketsplan attdenna avserom
fått be-underregionkontoren hargång Allai arbetet.sätta nattenatt

måste få kommunernadeledningfrån Invandrarverketssked attom
iRegionkontoretasylsökande.dehandpå ankomstorterna taatt om

InvandrarverketOskarshamn och sägertillklarteckenAlvesta attger
behöva.eventuellt kommerråd kommunenmed de attska bidra som



Regionkontoret ka1 kommunen vill sända samverkanspersonom en
till Oskarshamn. Ledningsgruppens ordförande underrättar landshöv-

dingen och stabscwefen försvarsområdesstabenvid i Kalmar vadom
håller på ske.attsom

Den kommunala lalningsgruppen är klar över polisens roll i det arbete

förestår och kommer överens med polisledningen kommu-som attom
och polisen tilsammans på bästa sätt ska de asylsökan-nen ta emot

togsde. Under övningen året innan fartyg med asylsökande tillett

Gotandsterminaen i Oskarshamns hamn. Hela området är inhägnat

och har del sanitära frånEn färja Visbyutrymmen. väntasen om
några timmar och någonigger timme i Oskarshamn innan åter-den

vänder till Gotland. Befälhavaren på lastfartyget får besked via Kust-

bevakningen det kommer dröja tillatt omkring 12.00 innanattom
han får lägga till i hamnen.

Även Oskarshamni är det kallt blåserDet kraftigt frånute. Allanorr.
asylsökandena får plats i terminalbyggnaden. Mångante är sannolikt

nedkylda och hungiga. Samtliga behöver så snabbt möjligt kom-som
i lokaler där de fåkan någotma äta och därvarma polisen kanatt

göra den grundutredning fordras för och Hälso- och sjuk-som var en.
vården måste kunna ordna med enkel hälsokontroll och tillen attse
de behöver våd får det.som

Kommunen har flera skolor och sporthallar i centralorten och väljer ut
fem anläggningar -två i närheten hamnen för sättaattav ettupp-
antal mottagningssrationer. För polisen, har personal, ärontsom om
det emellertid avsevärd nackdel behöva dela de ankom-atten upp

Åsikternamande mellan så många ställen. går kraftigt isär mellan led-



ellerningsgruppen och polisledningen vilken myndighet polisenom --
kommunen ska för mottagandet. Ledningsgruppensom ansersvara--

trångt pådet blir för alla ska ställe. Polisenhandatt tas ettom om

den inte kunna bemanna station ochkommer änatt attmenar mer en

Riskensamtidigt sörja för den ordning och säkerhet fordras. ärsom

framhåller polischefen, polisen kommeratt greppetstor, att tappa om

poli-situationen. Det irriterat i kontakterna mellan kommunen ochär

inte ska bestämma.är överenssen, som om vem som

2 förhållande till bl.a. Got-Figur visar de olika lokalerna ligger ivar

landsterminalen.

Måltidsservice organi-kommunalUnder tiden har Kommunens en-
förbe-med börjatsation förser skolorna och hemtjänsten matsom -

svårigheterutspisningen. Storköken i kommunen har ingareda att

Problemet ärmed antal portioner kommer behövas.ordna det attsom
gångså på ska kunnapersonalendet inte finns utrustningatt att en

alltså många fråga saknas framförutspisa det kan bli Detsom om.

hålla Ledningsgrup-isoleringskärl det möjligtgör att maten varm.som
försvarsområdesstaben,på bedömermedkontakttar nytt sompen

militära myndigheter-hjälpa till. Del 12 i Eksjö har möjligheter attatt

kläder till demockså bidra med Iiggunderlag, filtar ochska extrana

behöver det.som

för-börjarOskarshamn kallas ochKatastrofgruppen vid sjukhuset i

medTvå sjukvårdsgruppersjukvårdensbereda hälso- och uppgifter.

ståoch ambulanser med personal kommerläkare, sjuksköterskor att
iskullenågra asylsökandebland dei hamnen för den händelseberedda

sedanvård. sjukvårdsgruppernas personalakut Avsikten ärbehöva att
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ska för hälsokontrollen i mottagningsstationerna.svara

Strax 12.00efter k lägger fartyget till. Det innan allaflera timmartar

asylsökandena hållerhar kommit i land. Kommunen vid detfast att

ska finnas fem mottagningsstationer har medoch bemannat alla per-
sonal från bedömningframför allt socialtjänsten och skolan. Polisens

den med riktig.inte kommer ha tillräckligt personal visar sigatt att

gårDet påhjälpligt ställen, polisen villklara ordningen fleraatt men

inte på mottagningsstationerna.registrera asylsökande änmer en av

Det framkommer asylsökande har avvikit underflera deattsenare av

håller påtill den skola där polisen med registreringen.transporten

Kommunen myndighetvill Länsstyrelsen ska klargöra vilkenatt som

har för mottagandet.ansvaret

Redan börjatledningsgruppenunder förmiddagen har den kommunala

undersöka Invandrarverketinkvarteras.de asylsökande ska kunnavar
har två Oskarshamn.redan milförläggning i Figeholm, norr omcaen

gårDet balterna Mel-100-tal asylsökande där.inkvartera deatt ett av
300lan får Gunnarsö stugby inte400 sannolikt plats ioch personer -

så långt från på Oskarshamn. Fler kan kom-hamnen och hotellen i-
behålla alltså nödvändigt hitta inkvar-inte hos sig. Det blir attmunen

kommunalrådetteringar in-i andra kommuner. Landshövdingen och

såg detta skulle bliredan vid det första samtalet under attmorgonen

det underproblemet. Länsstyrelsen harDen stab inrättatstora som
förmiddagen regionkontorhaft flera kontakter med lnvandrarverkets

i Alvesta några anläggningaroch kunnat med tillgöra ägarnaupp
både inom underoch länet. asylsökandenaDe första lämnarutom

eftermiddagen fortfaran-och kvällen mottagningsstationerna. detAtt



gårde trögt registreringenmed fördröjer utplaceringen. hälftenNästan

blir kvar i Oskarshamn under natten.

Strax fårefter midnatt ledningsgruppen besked far-ytterligareattom
under morgontimmarna kommer till kommunentyg asylsökande.med

ÖstersjönTrafiken på livligär och fler påkan emellertid vägute vara
Oskarshamn.till

somDe kommunalt anställda började arbeta i mottagningsstationerna

under lördagen har kvällen blivit är beredda kom-mot ersatta attmen
tillbaka under sändagen. Det kommer emellertid be-behövasma att

tydligt fler tidigare.än Ledningsgruppen fåbörjar svårt lämp-hittaatt
liga bland de 2omkring 500 kommunalt anställda. visarDetpersoner

sig särskilt besvärligt få ståndtill informationscentral,att en som
både kan samla uppgifter, skaffa sig överblick över detöveren

sker och underrätta andra myndigheterna, ochmassmediernasom -
allmänheten. Det bidrar svårigheternatill under de första dygnen att
få hela verksamheten löpa smidigt. Om inströmningen fortsätteratt

kan det bli nödvändigt lägga del den kommunala verk-att ner en av
samheten eller omprioritera inom den. Trycket påökar kommunled-

ningen både ordna för deatt asylsökande och till ingreppen förattse
invånarna i Oskarshamn blir så små möjligt. Ledningsgruppensom
meddelar massmedierna den vill hundratal frivilligagenom att att ett

civilförsvarsorganisationen och hemskyddet ska delta. Mångaur hör

sig från olika slag föreningar och får både enklare krä-av ochav mer
vande uppgifter.

För polisen har situationen framgått Såvarit mycket besvärlig.som



detär även under andra dygnet händelseförloppet. Denav egna per-

svårt fåsonalen inom distriktet slutkörd. Det har hittills varitär att

förstärkningar. Inför risken det ska ordentligt i verk-att stoppa upp

samheten polisen i fortsättningen hjälp tulltjänstemän ochtar av

får också någradisponera anställda förläggningvid Invandrarverkets

i Figeholm. Tullen hittar droger asylsökande.och hos fleravapen

Länspolismästaren 50-talvill kalla in beredskapspoliser ochett tar

kontakt fåmed Rikspolisstyrelsen för vilka möjligheter detatt veta

bådefinns. Särskilt svårt finnablir det för kommunen och polisen att

så många tolkar Transporterna mottagningsorga-behövs. inomsom

ocksånisationen kräver mycket resurser.

Det sammanlagt 9 OOO asylsökande tillkommer under fyra dagar

Oskarshamn. på tidenTrycket alla mottagningsstationerna helaär

Många får i flera dygn i Oskarshamn innan Länsstyrelsenväntastort.

håll.åt påhar kunnat hitta lämpliga förläggningar dem andra

sjukvården fått 100-talHälso- och har handta ett personer somom

sjukhusvård. vårdas Oskarshamn. hardel dessa i Andrabehövt En av

förts till sjukhusen i Kalmar och Västervik.över

Övriga orter

också iEtt kommer veckan till hamnarnaantal asylsökande under

Västervik,Oxelösund, Arkösund,Norrtälje, Nynäshamn, Nävekvarn,

Fårösund, För deSlite, Böda, Kristianopel, Karlskrona och Ystad.

fråga några asyl-med hundraflesta är det enstaka fartygorterna om

småi flera och det finns inte mycketsökande Hamnarna är fallvar.
går på des-emellertid centralorterna iservice eller lokaler där. Det att



kommuner de asylsökande. Detta äremot egentligensa bara i Slite

och Fårösund inströmningen får sådan omfattning det blirsom en att
svårt för kommunen hantera problemen. Längeatt detär ovisst hur

många kommer anlända och Gotlands kommunatt vill ävensom av
det skälet finna inkvarteringar på fastlandet åt så många möjligt.som
Gotland har tidigare vid flera tillfällen tagit fartyg med asylsö-emot
kande och kommunens erfarenheter improvisera ochattav attav-
samarbeta med andra slag myndigheter visar sigav storvara en-
tillgång.

Polisen och hälso- och sjukvården får det besvärligt på så gott som
alla mindre där det inte finnsorter underlag för organiseraatt en ra-
tionell mottagningsverksamhet i den skala det i allmänhet blirsom
fråga på större orter.om

Framför allt flera de här kommunerna är osäkra på hurav ersätt-stor
ning de kommer få Det fåratt demstaten. tveka delta iav att denatt
utsträckning fordras.som

4. 4 Händeseföroppet i del-

scenario 2

Inledning

Delscenario 1 är framgått en del även scenario 2. Det kom-som av
förutom den första veckans 50 000mer asylsökande balter ock-- -

så 150 000 hjäpsökande under sammanlagt fyra månader till Sve-

rige. Fördelningen över tiden framgår följande sammanställning.av



SummaAntalAntalTid
hjälpsökandeasylsökande

Månad 000I 5ggg 7 Vecka1
00082

000OOO 1153
000110 0004
000OOO 175
000000 146
OOO 000OOO 1 517

10 OOOVecka2
10 0003

35 00015 OOO4

50 000Månad2
40 OOO3

OOO20 OOO 1104

00015050 OOOTorat

Mångaoch psykiskt.dålig kondition fysisktianländer ärDe som nu
ellerdifteri, tuberkuloskikhosta,sjukdomar gulsot,smittsammahar w

Massmediernasmittbärare.eller ärdiarrésjukdomarolika slag av -
många framförsvenskar,smittriskerna,beskriver utförligt som oroar

Stats-inkvarteras.ska ellerpå hjälpsökandedär deallt emottasorter

nödvän-det ärgånger i radio och TVupprepadeförklararministern att

vårtmåste tåla vanligade ingrepp itill. ViSverige hjälpadigt för att

nödvändiga.liv ärsom

den-iveckornaunder de första tre-fyraProceduren blir settstort

också nöd-emellertiddetdelscenario 1. l detta läge ärisomsamma
behovetska klargörahälsokontrolorganiseravändigt avatt somen

sjukvård. På varje inrese-smittskyddsåtgärder ochoch akut hälso-av



behövs det ellerort flera smittskyddsstationer där det gåren att ta
vissa göra enkel kroppsundersökning, fråga demprov, en ut som an-
länt deras hälsotillstånd och bedöma åtgärdervilkaom att ford-som

Det är mycket frågaras. de hjälpsökandeatt sortera ochen om att
Ävenprioritera mellan vårdbehoven. för detta arbete fordras det ett

antal tolkar. Någrastort är rädda skickas tillbaka påde bäratt om
smittämnen och låtavägrar sig undersökas.att Smittskyddsläkarna

i länen kallas i allmänhet för delta i ledningsarbetet.att

En del dem blir undersökta visar sig behöva vårdav ochsom intas
på sjukhus. Andra isoleras i särskilda förläggningar där ytterligare3

i undersökningar i utsträckning stickprovsvisstor ska kunna ske.- -
l begränsat antal fallett bedömer smittskyddsläkarna det riskfritt att

ytterligare åtgärderutan föra de undersökta till öppen inkvarteringen
och låta dem röra sig fritt. Det går emellertid inte skilja fråndessaatt
deras anhöriga och sorteringen visar sig inte någonfylla funk-snart
tion. Sjukhusen i närheten ankomstorterna blir efter fem-sex tim-av

överhopade med sjuka behöver vård.mar Sjukvårdshuvudmän-som
kontakt med hälso-tar och sjukvårdennen i andra delar landetav

emellertid bedömer de inte harsom att möjligheterstora hjälpa till.att

Socialstyrelsen skaffar sig överblick över beläggningen inom hälso-en
och sjukvården i landet och informerar regeringen. Socialstyrelsen

föreslår sjukvårdshuvudmännenatt vårdannexupprättar enligt princi-
för hälso- och sjukvårdens krigsorganisation.perna Några sjuk-av

vårdshuvudmännen påfasta förslagettar och kommer överens med
ägarna till antal konferensanläggningarett är avsedda attsom utnytt-
jas för sjukvården i krig hälso- och sjukvårdenatt ska använda dessa.
Befälhavarna på del fartygen märker redan till havsen av ute att



sjöräddningscentralenunderrättarmånga sjuka. Deovanligt ombord är

får dirigerarinformation ochKustbevakningenMRCC Stockholm.i

ioch KarlskronaNynäshamnHargshamn,till hamnarfartygdessa --
ordnat förläggningarsjukvårdshuvudmännen harområden där stora

de sjuka.för isolering av

innebärScenario 1. Detidesammai övrigt iHamnarna är stort som

dem kommerdelenOskarshamn störreGävle och tar emot somatt av

går till de övriga hamnarna.Mindre fartygmed vanliga Iastfartyg.

hjälpsökande inågra2 det dessutomdelscenario kommerI tusen ge-

Haparanda. Transpor-Sverige Iandvägen överin inomsnitt dygnper
kom-Finland tilli mellerstafrån uppsamlingslägersker i bussarterna

registreringefterIän där deoch VästerbottensNorrbottensimuner
Även såInvandrarverketdessa förinkvartering.får tillmöjligheter

asylutredning.försmåningom slussannextillöver

scenario ökari dettaförekommersmittaförMed den stora somoro
centralt ansvarigadenödvändigt förpå information. Det ärkraven

kommunernamottagningsorganisationen i attmyndigheterna och för

från andraTrycketandra.underrättafå läget ochbild att myn-aven
på de därallmänhetenoch inte minstmassmedierna orterdigheter,

Kvällstid-mycketfå är stort.hjälpsökandede att vetatas emot mera
åt smittris-och Göteborg ägnari Stockholmningarna utrymmestort

många.naturligtviskerna, oroarsom

på ersätt-hurockså scenario osäkrai detta LEn rad kommuner är stor

denifår deltadem tvekafå Detde kommer ining att attstaten.att av
Kommunför-på begäranRegeringen görfordras.utsträckning avsom



bundet upprepade uttalanden kommunerna verkligen fåatt ska fullom
täckning för sina kostnader.

Stockholm

Händelseförloppet är till del detsamma i delscenario 1. Re-en som
dan det andra dygnet det har hittills anlänt 8 000 asylsökande till-
Stockholm kommer det dessutom 1 000 hjälpsökande från bl.a.-

huvudstaden.Ryssland till lnvandrarverket får i detta scenario ännu
svårare enbart med sinaatt klara mottagandet underegna resurser

i det första dygnet. Bråk mellan balter och har förekommit påryssar
färjorna. Problem uppstår också de hjälpsökandeattgenom ryssarna
är i dålig kondition fysiskt och psykiskt. Det visar mångasig behö-att

sjukhusvård. En del har smittsammaver sjukdomar, andra är smitt-
bärare. Ett antal asyl-stort och hjälpsökande är kvar i terminalerna
när nattfärjorna under andra dygnet kommer med fler hjälpsökande.

Polisen har stora i Stockholm och gör deresurser omfördelningar av
personal fordras för den ska kunnasom lösaatt sina uppgifter. ln-
vandrarverket inser emellertid fredag kvällsent verket inte kom-att

kunna klaraatt mottagandetmer med sinaav och begäregna resurser
lördagredan eftermiddag Stockholms stadatt ska över.ta

Den kommunala Iedningsstaben vill skilja bådade slagen asylsö-av
kande iÄvsjöhjälpsökande åt.respektive Mässhaarna blir mottag-
ningsstation balterna. Eriksdasha/enför och Eriksdasskoan, som
ligger alldeles intill varandra, i anspråk för de hjälpsökandetas ryssar-

Landstinget organiserar flerana. stationer för grundlig hälso-en mer
kontroll än har bedömts nödvändig i delscenario 1. Det visarsom sig



nå-sjukhusvård. Efter barabehöverhjälpsökandeåtskilliga deatt av
förproblempå det kan blisjukhusså många intagitshar attdygngot

krislednings.k.byggersjukvården. Landstingethälso- och upp en
förvaltningar.från landstingetspersonalochsmittskyddsläkarenmed

tillhjälpsökandeoch10 000 asyl-kommittvå detdygn harEfter

Även andraochpersonellaharstadenStockholm. stora resurserom
deorganisationennuvarandemed densvårt fortsättablir det omatt

Finansborgarrådetin.strömmahjälpsökande fortsätterochasyl- att

Länsstyrelsen kanlandshövdingenkontaktathar tidigt sagt attsom
i andra kom-inkvartering ävenmedordnabl.a.medverka attgenom
lördagskvällenunderbedömerIedningsstabenkommunalaDenmuner.

måste in.gripaLänsstyrelsenatt

bestårstab,söndagenunderLänsstyrelsen sätter avsomegenupp en
itjänstemänförstärkt medräddningsledning,Länsstyrelsens van-som

samverkans-frågor. Ensocialahälsoskydd ochmedfall arbetarliga

ingår också. Stabeni Flenregionkontorlnvandrarverketsfrånperson
hjälp-asyl- ochplaceramöjligheternakartläggaomedelbartbörjar att

med länsstyrelsernakontaktoch ävenkommunersökande l länets tar

medver-möjligheterfå uppfattning deras attandra län föri att omen
prioriteringargöravidare bl.a.uppgifter hörLänsstyrelsens attka. Till

ochmyndighetermilitäramedsamarbetapolisverksamheten,inom att

länetinformationen inomsamordnaKustbevakningen ochmed omatt

pågår.hjälparbetedet som

mycketsjukvården i länet blirpå hälso- ochPåfrestningarna snart

de inte kommermånga svenskar atthosskapar attDetstora. en oro
Massmediernabli sjuka.de skullevård behöverfå dedenkunna om



beskriver riskernadagligen för allvarliga smittsamma sjukdomar. Den

informationscentral Iedningsstaben har i dettaupprättat ägnarsom

åt sjukvårdsfrågor. Påhuvuddelen sina Södertörnscenario av resurser
två vårdupprättar Landstinget anläggningar för sjukastora av som

behöver åtisoleras. De s.k. kris-teamen börjar organisera hjälp dem

behöver få samtala sina upplevelser.som om

En del de frånasyl- och hjälpsökande olika länder har rikspo-av som
framhållerlischefen i radio och TV kommit hit för bedriva kriminellatt

Bådeverksamhet. tullen och polisen har beslagtagit narkotika och va-

hos kommit till landet i samband med massflykten.pen personer som
i ÅkeshovPolisen misstänker butiksrånVittnesuppgifter iatt ettgenom

bankrånoch i södra förorterna har genomförts asyl- eller hjälp-tre av
sökande kommit till Sverige för bedriva brottslig verksamhet.attsom

Fylleri slagsmåloch påär vanligt de platser där de nyanlända befinner

sig. Svenskar Påär ofta inblandade. många håll detväxer fram en re-
hjälpåtgärderna.aktion mot

Enligt den attitydundersökning Styrelsen för psykologiskt försvarsom
har genomfört under första veckan är inställningen hos allmänheten

emellertid förhållandevis positiv. svårigheternaDe praktiska fåatt

verksamheten i främst Gävle och Oskarshamn fungera avspeglaratt

emellertidsig i siffrorna för dessa Regeringen fåbegärorter. att en
detaljerad föredragning resultaten från undersökningen.av

Gävle

Händelseförloppet underär de första dygnen fr.o.m. söndagtre -



tisdagt.o.m. detsamma i delscenario 1. Det innebär detsom att-
kommer omkring 9 OOO till Gävle och söker asyl.personer

Under tisdagen när organisationen har tagit de sista 1 OOOemot-
asylsökandena får polisen i delscenario 2 besked det inomattom-
det närmaste dygnet också kommer 1 OOO hjälpsökande från fram-ca
för allt Ryssland till Gävle. Kustbevakningen har varit ombord på far-

ochtyget dessa hjälpsökandeatt iär avsevärtuppger sämre till-ett
stånd fysiskt och psykiskt än de redan anlända asylsökandena. Led-

ningsgruppen får Socialstyrelsen många sannolikt harav veta att

smittsamma sjukdomar. Riskerna är även de intestora äratt som
sjuka bär på smittämnen. Det är angeläget alla genomgår hälso-att en
kontroll. Socialstyrelsen de flesta helst allaatt efter regi-menar - -
strering och första hälsoundersökning ska placeras tillsammansen

någoti slag förläggning innan det är lämpligt de rör sig ifrittav att

samhället.

Kommunen beslutar i samråd med polisen och landstinget inteatt
blanda asyl- respektive hjälpsökande från bådade medgrupperna
varandra. Ledningsgruppen bestämmer Strömbadet kommu-att en-
nal anläggning för inomhusbad ska föranvändas omhändertagande-

de hjälpsökande. Länsstyrelsen kommer även söka lämpligaav attnu
för inkvartering fårutrymmen och tvåtill slut disponera större konfe-

rensanläggningar i Högbo, utanför Sandviken, Gysinge,iochen en-
nära gränsen Västmanlands län.mot

Redan den första medicinska granskningen i hamnen detvisar att nu
är betydligt fler än tidigare behöver sjukhusvård. sigDet rörsom om
sammanlagt mellan 250 och 300 Landstinget överväger attpersoner.



tömma vårdavdelningar påflera påIänssjukhuset patienter för att
kunna hand hjälpsökandede det är nödvändigtta sjuk-attom som ge

visarhusvård. emellertidDet sig detta kommer skapaatt att nya
problem och Landstinget följer Socialstyrelsens råd vård-upprättaatt

Det någotdröjer emellertid någraeller dygn innan detta harannex.

kunnat ske. Under tiden känner Iandstingsledningen den haratt ut-

tömt möjligheterna enbart med lösa problemen.att egna resurser
Länsstyrelsen vill göra samlad planering i åtgärderflera län för deen
hälso- sjukvårdenoch ska vidta, landstingen förklarar det ärattmen
deras sak klara samordningen.att

Även hälsokontrollen inom mottagningsstationen fordrar betydligt mer
personal och utrustning än behövdes när organisationen skulle tasom
hand de asylsökande. Hela arbetet betydligt längre tid. De allraom tar

flesta patienterna talar bara Språkproblemenryska. är Förststora. un-
der fredagen har alla lämnat Strömbadet.

Under veckan kommer anländer ytterligare 1 000 hjälpsökan-som ca
A800.de dåligär i lika kondition och under påföljandeden veckansom

Arbetet flyter emellertid bra inom mottagningsstationen, lands-men
fårtinget svårareallt vårdden de akut sjuka behöver. Detatt ge som

skapar problem för de Gävlebor måste vård.ha hål-En reaktionsom
påler växa framatt det enligt mångas mening alltför antalmot stora

asyl- hjälpsökandeoch kommunerna i länet har tagit Kom-emot.som

informationskontor får tillsammans med Landstinget ägnamunens

mycket åttid klargöra situationen inom sjukvårdenhälso- ochatt -
framför allt smittriskerna och informera massmedierna och all-att-
mänheten detta. Ledningen för kommunernas Iänsförbund disku-om



från statliga myndigheternadetrycketpolitikerna ska mötahurterar

från allmänheten.och

massmedier-enligtbrottslighetockså denMånga mot somreagerar
tagitkommunernaföljd emotsannolikt ärrapportering attavennas

Bråk före-med ordningen ökar.Problemenblivit fallet.så många som
Flerafrån länder.hjälpsökande olikaasyl- ochibland mellankommer

Antalethaft med sig.denarkotika ochförsökt säljahar vapen som
påökattillgrepp haroch andrabutiksrån, bilstölderbostäder,iinbrott

tvåefterPolisennågra inkvarteringsorterna. sompersonerspanarav
Rikspolis-Sandviken.ipostkontorrånathamisstänkta förär ettatt

mångamassmediernaiscenarioframhåller i detta attävenchefen av

be-förkommit hithardömahjälpsökande allt attasyl- ochde attav
organiseradfrågadetverksamhet och ärkriminelldriva att om en

brottslighet.

Rikspolisstyrelsenochblivit mycketpå harpolisenBelastningen stor

400omkringfå kalla innågra hos regeringendagarefter attbegär

Gävleborgs län.bl.a.itjänstgöraberedskapspoliser för att

Oskarshamn

medbörja2 tilldelscenario emotikommunOskarshamns atttar

scenariol dvsihändelseförloppetenligtasylsökersamtliga som ,
500anländer vidare000 andra veckanUnder9 ryssar,personer.

asylsökande balternaomvårdnad deänbetydligtbehöver mersom
hunnitvisserligenpolisen harochKommunendelscenario 1.i av-

deni hossitterrutinernamottagningsorganisationenveckla men

hjälpsökandeAntaletverksamheten.deltagit ipersonal persom



dygn betydligtär färre än under första veckan denär asylsökande

anlände. Samarbetet med länsstyrelsen löper bra. Trots förstärkning-

från län har polisenandra personal. Kommunen och poli-ar ont om
har i det här läget inga svårigheter få samarbetet flyta.sen att att

Hälso- sjukvårdenoch möter emellertid mycket större problem tidi-än

Liksom Gävlei och Stockholm kommer också många sjuka.gare. nu
Åtskilliga dessa har smittsamma sjukdomar påeller bär smittäm-av

Detta skapar även i Oskarshamn invånarna.hos Be-nen. storen oro
hovet information verksamheten i dess helhet Läns-ärav om stort.

fårstyrelsen svårare och svårare hitta lämpliga inkvarteringar.att

Redan från mångabörjan är svenskar även i detta scenario angelägna

få hjälpa till. De flesta hör sig Rödaatt Korset, civilför-om av genom
svarsföreningen och andra lokala föreningar. Arbetsuppgifterna varie-

för dem deltar. Tidvis lägger de frivilliga ned mycketrar som ett om-
fattande arbete.

Övriga orter

Asyl- och hjälpsökande kommer under månadernade fyra också till

Oxelösund, Arkösund, Västervik, Slite, Visby, Fårösund, Karlskrona

och Ystad. De gotländska fårhamnarna tillsammanstre för-ta emot
hållandevis många asyl- och hjälpsökande. Det handlar både deom
asylsökande har redovisats i delscenario 1 och de hjälpsökandesom

anländer i scenario 2. lnströmningen hjälpsökande sker emel-som av
lertid under betydligt längre tid ankomstenän de asylsökandeen av
och kommunen sig efter hand till situationen uppstår.anpassar som
Även 2i delscenario är det nödvändigt finna påinkvarteringaratt



Gotland.tillkommerdemfastlandet för merparten somav

Norrtälje Kapell-till2 kommer ävenMånga hjälpsökande i delscenario

hjälphar medNorrtälje kommunNynäshamn.Hargshamn ochskär,

avlast-fått Uppsala länlän helaStockholmsLänsstyrelsen i somav
mottagningsstationinrättarningsområde. Uppsala kommun en egen

färjande har kommitdit efterdirektoch de flesta atttransporteras av

månaden påandraunder den första ochskerKapellskär. Inkvarteringi

månaden blir detoch fjärdeUnder tredjeplatser i Uppsala län.olika

på i andraförläggningar ävende hjälpsökandenödvändigt placeraatt

län.

2 anläggning föri delscenarioUppsala län inrättarLandstinget i en

lyckas ii Gimo. Kustbevakningenoch anhörigaisolering sjukaav
många ombordha sjukamånga de fartrygfall dirigeraatt uppgessom

påfrån Södertörn blir20-tal Gimo.Hargshamn, kmtill motsvaran-ett

i land imottagningsområde antal sjukaförde sätt stort tasett som
vårdisolering ochefter tidsDe flesta kommerNynäshamn. atten

landet.andra förläggningar iföras tillkunna över

lokala be-svårigheter bevaka de isolerade. DenPolisen har attstora

Enasyl- eller hjälpsökande göra.med defolkningen havägrar attatt

inte kanlåter deinte komma in i affärernabutiksägare demdel om

från svenska läkare.friskintygvisa upp
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4. 5 Händelseförloppet i del-

scenario 3

Inledning

Delscenario 3 omfattar hjälpsökande från de baltiska länderna, Ryss-
land och andra i f.d. Sovjetunionen.stater Huvuddragen i förloppet är
desamma för dem i scenario 2 flyr undansom kyla, hunger, då-som
liga hygieniska förhållanden och sjukdomar. Skillnaden är de hjälp-att
sökande kommer betydligt fleratt 500 000 under månadervara sex-
i stället för 200 000 under fyra månader.

Flera dagar i sträck under de första veckorna kommer det 50-talett
färjor, mindre lastfartyg Ävenoch fiskebåtar med hjälpsökande. om
regeringen har beslutat ska dematt är detta angelägetemot att
fartygen på något sätt kontrolleras och det behövs dirigerasom- -

Övervakningentill sjöss.ute de det rör sigstora krä-ytorav som om
mycket dygnet dag efterver dag, veckaresurser runt, efter vecka.

Sjöbevakningscentralerna där de militära myndigheterna och Kust--
bevakningen är samgrupperade underrättar de samverkande myn--
digheterna sina observationer. Civila och militära fartyg,om flygplan
och helikoptrar patrullerar hela tiden. Trots det är det svårt i för-att

fåväg Östersjönuppgifter alla fartyg går överom med hjälpsö-som
kande. Många kommer oanmälda till svenska hamnar. Se vidare fi-

3.gur

Händelseförloppet blir i delscenario 3 både betydligt omfattan-mer
de och mycket utdraget. De har kommit till Sverige måstemer som

vidaretransporteras till betydligt fler kommuner i Scenarioän 2. Sär-



3Figur Trafiken med fartyg har hjälpsökande ombordsom
i genomsnitt dygn under andra eller tredjeper
veckan delscenario 3av

Anm. Under dygn förekommerett omfattande sötrafiken
Östersjön.även i andra riktningar inom



skilt hälso- och sjukvården blir för påfrestningar.utsatt Detstora är
nödvändigt göra i ordning förläggningaratt för isolering sjuka ettav -
slags provisoriska infektionskliniker. De olika aktörernas uppgifter för-
ändras inte till innehållet, det fordras väsenligt uthållig-störremen en
het i organisationen på framför allt ankomstorterna. Detta gäller inte
minst informationsarbetet, håller på växa organisationensom att över
huvudet. Tiden går och efter hand påfrestningarna i samhälletsom
ökar mångablir svenskar alltmer negativa till de hjälpsökande. Ett

antal lokala politiker frågarstort sig varför just deras kommuner ska
så många.ta emot

Arbetet går tidvis trögt. Länsstyrelserna får i detta scenario svåra-allt
finna kommuneratt kan ordnare förläggningar med tillräckligasom

sanitära och brautrymmen möjligheter till utspisning. Det har blivit
nationellt problem. Någraett Iandshövdingar kräver regeringen skaatt

I initiativ till kraftfulla åtgärder.ta Arbetet förenklas emellertid när riks-
dagen fyra veckor efter de första hjälpsökandeatt kommit till Sverige

lagen vistelsetilståndantar för skydssökande frånom konflikt- och
krisomráden och regeringen beslutar den omedelbartatt ska börja
tillämpas. Det innebär bl.a. kravet på grundutredningatt försvinner,

det inte helleratt formellt behövs någranu asylutredningar och att
kommunerna, hittills medverkat på frivillig basis,som blir skyldiga att
göra det. Kommunerna får möjligheter under vissa förutsättningaratt

rekvisition i anspråk bl.a.genom ta de fastigheter de behöver försom
kunna drivaatt verksamheten.

;

Fördelningen över tiden inströmningen framgår följandeav av sam-
manstälning.
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SummaAntaTid
häpsökande

000Mángg 11Vggkg1ggg 1
3 0002

00043
00054
00055

6 0006
30 0006 0007

60 0002Vggka
70 0003

00040 000 2004

000120R 3
00080
00050

40 000
00010

500 000Totalt

kärnkraftinspek-SSI Statensstráskyddsinstitut ochBåde Statens

rysk kärn-något ryktenaligger iSKI undersöker dettion on enom
skullepå någontingtyderingentingfinnerkraftsolycka attsommen

inträffat.ha

ersätt-också scenario osäkra huri dettaMånga ärkommuner stor

denfår delta idem tvekafå Detde kommerning att attatt staten.av
Kommunför-på begärarRegeringen görfordras.utsträckning avsom

få täckningfullskakommunernaupprepade uttalandenbundet attom

kostnader.för sina

för-psykologisktStyrelsen förattitydundersökningEnligt den som



genomför även i detta scenario inställningenärsvar hos allmänheten

delad. De praktiska svårigheterna få verksamheten i främstatt Gävle

och Oskarshamn fungera avspeglar sigatt även här i siffrorna för des-

Regeringen begär fåorter. detaljeradsa att föredragning resul-en av
från undersökningen.taten

Stockholm

Delscenario 3 innebär i huvudsak slags uppgifter gällersamma som
de hjälpsökande i scenario 2. Det kommer under månadersex sam-
manlagt 120 000 på färjor till huvudstaden tillca personer största-
delen Det mottagandet blir så småningommestaryssar. rutin. Det
fordras till början flera mottagningsstationer. Polisenen vill emeller-
tid också i detta scenario ha registreringen koncentrerad till ställe.ett
Under de två första veckorna sker detta i Mässhallarna. Många deav

Åkeshovshallenhjälpsökande emellertid först till Eriksdasha/en,tas

eller Vällingbyhalen där det finns möjligheter till vila och fåatt mat.
En del genomgår där också den hälsokontroll fordras.som

Å Stockholms åtarstad sig redan under det första dygnet föratt svara
l mottagandet. Det finns personal i den kommunala organisationen

även för den uthållighet fordras i detta scenario. Polisen har ock-som
så för sina uppgifter. Arbetet löper braresurser när lagen vistelse-om
tilstånd har antagits och börjat tillämpas. Det är klart det räck-attnu

med påregistrering mottagningsorterna. Polisener behöver inteen
göra några grundutredningar och Invandrarverket någrainte asylutred-
ningar. gårDet ytterligare påskyndaatt arbetet i mottagningsstatio-

och arbetet flyter därmed bättrenerna än tidigare. De statliga myn-



påansträngningarnain attutsträckning riktai ökaddigheterna kan

frånlångtrelativtpå i kommunerförläggningar äveninrätta orter-
mottagningsorterna.

försökapå uppgiftensigscenarioockså atti dettaLänsstyrelsen tar
emellertid rättframkommeråt. Det.hjälpasfå länets kommuner att

hjälpsökande kommer jantalet attfrån Finland attrapporternasnart av
underinresande120 000 sammantagetDemycket sex-bli stort. som

itillgjort detStockholm harbara i etträknas inmånadersperioden na-

och sjuk-utspisninginkvartering,med bl.a.ordnationellt problem att

detlänsstyrelser,åtskilliga tarmedvård. Länsstyrelsen menresonerar

inkvarteringar.finnatid att

Stockholm visaranländer tillhjälpsökande000 de30Minst somav
dessasjukhusvård. Drygtnågon tusenform ettsig behöva avparav

berördadeLandstingen i mottag-sjukdomar.smittsammavisar sig ha

ändå inteklararomdispositioner atthar gjortningslänen gestora men
behö-vård dedenhjälpsökandeinvånarna deochbåde de somegna

öppnaförslagpå Socialstyrelsensfasta attladstingenFlera taravver.
någonbehövssjukvården Deti krig.förplanernavårdannex enligts.k.

Varkensjukvårdshuvudmännen.mellansamordningform rege-av
befo-emellertidförvaltningsmyndighet harnågon centralellerringen

hurlandsting bestämmerverksamheten. Varjegenheter styraatt
Landstingetsjukvårdshuvudmän.från andramånga skadet ta emot

krigsorganisationför sinledningendelarlän kallari Stockholms av
utnyttjandeeffektivtfå samordning och resurserna.för ett avatt en

smitt-bedömningarsamladesmittskyddsutskott görLandstingets av

i länet.skyddsläget



Demonstrationer och andra opinionsyttringar verksamheten före-mot
kommer på flera ställen Stockholmsi län under framför allt början av
andra månaden händelseförloppet. Uppfattningen många deav att av
hjälpsökande inte kommer återvändavilja villatt Sverigeiutan stanna
är vanlig bland dem kritiserar regeringens beslut desom att ta emot
hjälpsökande.

Brottsligheten Stockholmsområdeti har ökat markant sedan de hjälp-

sökande från olika länder börjat komma. Flera bankrån har ägt rum
förövarna gripits. Vidutan att misslyckat rånförsökett mot ett post-

kontor i Vasastaden såras i lokalen pistolskott ietten person av arm-
Rånarna sågrips småningom och visar sig höra tillen. den grupp av

hjälpsökande kom under de första veckorna. Vid undersökningsom

deras bagage på förläggningen hittar polisen 900av kokain.gram

Under den fortsatta tiden inträffar ytterligare fyra bank- postrånoch
Äventvåoch påöverfall värdetransporter. fyra butiksrån har anmälts.

Polisen bedömer förövarna i de flesta fallenatt är hjälpsökande från

Östersjön.länder på andra sidan Nio privatpersoner har slagits ned

och rånats. Särskilt för vålddetta tycks deutsatta bor i när-vara som
heten mottagningsstationer och förläggningar. Människorav i kvarte-

Eriksdalshallen har bildatrunt medborgargarde.ren TV 4 visarett i en
nyhetssändning gardet har sigatt med hemmagjordautrustat batong-

Bråk uppstår ofta mellan hjälpsökande ocher. svenskar i de köer som
bildas i affärer, postkontor och väntrum vid sjukvårdsinrättningarna.

Regeringen bjuder in ansvariga myndigheter till diskussionen om
vad behöver göras för minska problemen med brottslighetensom att

bland del de hjälpsökande.en av



Gävle

hjälpsökande000000, 3 000 respektive 1000, 6Gävle 4emottar
2.delscenariobetydligt fler än iveckornade inledande fyraunder -

tidigare,huvudsak desammabörjan iblir tillArbetsuppgifterna somen
svårare organisationenfördet avsevärtden ökade volymen görmen

uthållig-framgåttmåste fordrasske. Detdetklara enatt somav som

inte har krävt.de andra scenarionahet som

få uppgiftersvårare scenariona dede andrahar än iPolisen att varav

många försökerTullens kontroll visarden behöver.och atten som
både narkotika.ochföra in vapen

de förstaunderlänsstyrelsenansträngningar kanTrots intensiva g

taktåt hjälpsökande i dendeskaffa förläggningarveckorna inte som

Gävle.iförläggningarmåste tillfälligaMånga inkvarteras idet behövs.

olikaalla depersonal fördet skälet mycketbl.a.Det fordras upp-av
tillfälliga för-och vid debåde mottagningsstationernainomgifterna

delmedmåste upphöratillfälligtläggningarna. Kommunen stor aven

handkunnapå acceptabelt sättverksamhet försin vanliga taettatt

hjälpsökande.deom

på huvud-sker i3 Strömbadet. Detdelscenario ibörjar iMottagandet

relativtochgrundutredning2 medi scenariosak sätt ensomsamma
får från In-besked kommunenEnligt dehälsokontroll.omfattande

undersannolikt fortsättainströmningenkommervandrarverket att

ochtillfredsställandehittills fungeratlång Mottagandet hartid.relativt

ham-andrahjälpsökande tillleda fartygen medskälfinns ingadet att

varakti-gårframgått det inte finnaProblemet är attatt mersomnar.



inkvarteringar lika snabbt i de andra scenariona.ga Kommunensom
beslutar fyra skolor ska bådeanvändasatt mottagningsstationersom
och tillfälliga förläggningar. Mottagningsorganisationensom lämnar
i och med det Strömbadet.

Gävle under månadertar drygt 25 000 hjälpsökande.emot Detsex
finns efter drygt månadmest händelseförloppetsom en av om-- -
kring 15 000 hjälpsökande i kommunen. någraVid i in-topparnaav
strömningen räcker det inte med kommunens skolor. En tennishall
måste anspråk.i Högskolantas medverkar tillfälligt med utrymmen
för drygt 1 000 i de tidigare regementsbyggnaderna. Underpersoner
senvåren och försommaren bygger kommunen också tältstadupp en
med från det civila försvaret.resurser

Under hela perioden detär mycket personal i mottagnings-ont om
verksamheten. Skolan, fritidsförvaltningen och den sociala verksam-

heten har släppt till framför allt lärare, administrativ personal, skol-

köksanställda, fritidsledare och socialsekreterare för de dagliga rutin-
åtgärderna. Det har inneburit avbräck för arbetetett inomstort dessa

verksamheter. För skötseln lokalerna där de hjälpsökande tillfälligtav
inkvarteradeär tvingas de tekniska verken använda frånpersonal

gatukontoret frånoch det kommunala energibolaget. Lokaltrafiken ut-
för olikatransporter slag. De uppgifterna bådegörav sträck-attnya
ningen del linjer och turlistorna måste ändras.av en

Av de sammanlagt omkring 14 000 anländer till Gävle undersom
första månaden kommer mellan 2 000 och 3 000 behöva rela-att en
tivt omfattande sjukhusvård. Hälso- och sjukvården är nära kollap-att



diskuterarochlandetsituationen ikartlagtharSocialstyrelsen nusa.
syftesjukvårdshuvudmän iantalochLandstingsförbundetmed ett

förkla-sjukvårdshuvudmännenFlerastånd samarbete.få till ett avatt
sjukvår-ochhälso-avlastakunnainte kommeremellertid de attattrar

Socialstyrelsenutsträckningi den menar.på ankomstorternaden som
scenarioi dettaskapar ävenöverförasskasmitta enförRiskerna att

mottagningsorganisationeniarbetarmångabåde hosstor somoro
detochdifterisigvaccineravillAllt fler motsvenskar.andraoch hos

vaccin.blibörjar ont om

brottslighetdenscenarioockså i detta mot somMånga reagerar
antaldet finnsföljd ett stortbedömning ärpolisens attenligt aven

och utlän-svenskarmellanBråk förekommerhjälpsökande i länet.

säljaförsökthjälpsökande hardelEnvanligt.Fylleri är nar-ningar.

i bostäder,Antalet inbrottmed sig.haftdeochkotika vapen som
på några inkvarte-ökathartillgreppandrabutiksrån, bilstölder och av

bankrånaförsökttvå baltergripitPolisen harringsorterna. ensom
förförstärkningar inte attallaharPoliseniSöderhamn. resursertrots

Även i dettafordras.utredningardehålla ordning och göra sce-som
många demassmediernairikspolischefenframhåller attnario av

brottsligbedrivahit förkommitharuppenbarligen atthjälpsökande

verksamhet.

vistelsetistánd förantagit lagenriksdagenveckor harfyraEfter om
påregistreringräcker meddetklarthjälpsökande. Det är att ennu

någraframgått inte görabehöverPolisenmottagningsorterna. som
Detasylutredningar.någraintelnvandrarverketochgrundutredningar

mottagningsstationer-vidverksamhetenbegränsagår ytterligareatt
skyldigablirKommunerna atttidigare.änflyter bättrearbetetochna



medverka och de statliga myndigheterna kan rikta in ansträngningarna

på inrätta förläggningar påävenatt i kommuner relativt långtorter-
från mottagningsorterna.

Oskarshamn

Delscenario 3 innehåller Oskarshamnäven i arbets-typsamma av
uppgifter och problem de tidigare scenariona. Antalet hjälpsö-som
kande emellertidär mycket både förhållandei till scenario 2stort -
och till kommunens storlek. Under dygn första veckan kommer detett

4 OOO hjälpsökande och balter. mångaLika anländer underryssar

sammanlagt två dygn i andra veckan händelseförloppet. En ökningav
Äventill 5 OOO sker vecka innan inströmningen Oskarshamnavtar.

får förhållandevis jämnt inflödeett under månaderdetresten av sex
långa händelseförloppet.

Gotandsterminaen räcker inte till under i varje fall de första dygnen.

Visbytrafiken kan inte heller anläggningen under långadenavvara
tid det bli fråga Kommunen inhägnarut att det skäletsom ser om. av

område vid Norra kajen.ett Det är även i detta delscenario till bör-en
jan kallt och blåsigt.mycket Det sågäller snabbt möjligt få inatt som
de hjälpsökande i värme och någotdem äta. Arbetet med regi-attge
streringen dem har kommit fordrar tidvis mycket personal.av som

Den kommunala ledningsgruppen ocksåbeslutar i delscenario 3 att
göra vad krävs för de hjälpsökande vid ankomstenatt ska bli välsom

Omhändertagna. Ledningsgruppen inrättar tillfälligt mottagningsstatio-

i fyra kommunens skolor och sporthallar. Kravet påner grundut-av

redning gäller när händelseförloppet börjar. Arbetet förenklas riks-när



visteseti/stånd förantagit lagenveckor hardagen efter fyra om
föreskri-krisomráden och regeringenfrån ochkonflikt-skyddssökande

ocksåRegeringen beslutarbörja tillämpas.omedelbart skadenattver
beredskapspoliser behövs.får kalla in deRikspolisstyrelsenatt som

densvårt åstadkommascenarioi dettaOskarshamns kommun har att

ochmed Länsstyrelsendiskussioneruthållighet fordras. Eftersom
bådenågra tillfällen12 Eksjö vidförsvarsamrådesstaben ställer l i per-

handräckning iförfogande för utspisning ochtillsonal och utrustning

ochHälso-mottagningsstationerna.andra uppgifter isamband med

uppgifter.del enklaresjukvården får personal medhjälp militär enav

kommu-kommit andra veckan ärhjälpsökandeEn trotssomgrupp
förhållandena. försökerDemissnöjd medansträngningar upp-nens

påstår finnsbl.a. dethjälpsökande ochvigla andra gottatt vapenom

förthjälpsökande hargår ryktebland de nyanlända. Det attett enom
använda det vidbereddkansprängmedel och ettatt angreppvara

förekommernågon mottagningsstationerna. Denmot oro somav
harproblem för polisen,tillhjälpsökande ställerbland de stora som

mottagningsstationernahälla isvårt Alla vill inteordning. stannaatt

fylleri. Fleraomhändertagits församhället. Fyra harsig iutan utger
stölderAnmälningarpolisbevakning.vill habutiksägare i centrum om

serviceinrättningarfrån andra slagkomma till polisen ävenbörjar av

från privatpersoner.och

må-andraantal ortsbor undersalmonellaepidemi drabbarEn stortett

skulden.fårhjälpsökande omedelbartDehändelseförloppet.naden i

så iaktivkommunen ärMånga motta-i Oskarshamn attmotreagerar
hävdarhit,andra sig justlockarhjälpsökande. Detgandet de att taav



dessa. Flera politiker i kommunen börjar intryck reaktionerna.ta av
Kommunens informationstjänst blir hårt belastad måsteoch förstär-
kas.

Den lagen vistelsetillstånd detgör visserligennya möjligtom att ge-
ingrepp i rätt i anspråk lokalernom att ochtaannans iannat men

praktiken inom den tid står till förfogande har förutsättning-som- -
inte förändrats.arna

Övriga orter

Ett antal asyl- och hjälpsökandestort kommer under de fyra månader-

också till Norrtälje, Hargshamn, Nynäshamn,na Oxelösund, Näve-
kvarn, Arkösund, Västervik, Slite, Visby, Fårösund, Böda, Kristian-

opel, Karlskrona, Ystad och Haparanda. lnströmningen blir sådanav
omfattning problem uppstår framföratt allt i Norrtälje, Nynäshamn,

Visby, Slite, Fårösund, Karlskrona och Ystad. Det framgår av rappor-
använderteringen i massmedierna några kommuneratt personal inom

räddningstjänsten för flera slag uppgifter i mottagandet. Rädd-av
ningschefen i kommun påpekar han har åtgärdervidtagit såen att

detta inte skaatt minska räddningstjänstens beredskap i kommunen.

Norrtälje får under månader mellan 40 000ta och 50 000emotsex
hjälpsökande. Kommunen har även i detta scenario nära samarbe-ett

med kommunernate i Uppsala län, för mottagandet undersom svarar
åtminstone de första dygnen. En mycket inströmning sker i dettastor
scenario också till Karlskrona och Ystad med färjor från Polen.

Även i delsenario 3 Hargshamnär och Nynäshamn mottagningsorter



för-tillföras överde kantid innanbehöver isolerasför sjuka ensom

på i landet.andra platserläggningar

narkotikatobak,sprit,beslagoch tullen görPolisen stora vapen,av

okändaoch preparat.

ochasyl-dePlaceringen64. av

länJönköpingsihjälpsökande

hjälp-ochantal asyl-områden inlandeti ett stortTill de emottarsom
iLänsstyrelsernalän.Jönköpingsscenarionai allasökande hör tre

bådeilänsstyrelsernamedkontakttidigtBlekinge länochKalmar tar
deplaceringendiskuteralän förKronobergsJönköpings och att av

ochOskarshamnSverige viatillkommerhjälpsökandeochasyl- som
Invandrar-medkommer överenslänsstyrelsernafyraDeKarlskrona.

avlastningsomrâde iförskalänJönköpingsbl.a.verket att varaom
emellertid3 blir detdelscenariolän. Ii Kalmarhand hamnarnaförsta

åtlän ävenJönköpingsinkvarteringar iordna mednödvändigt att

till Karlskrona.anlänthjälpsökande harsom

kom-svårigheter övertygaingalän harJönköpings attLänsstyrelsen i

Länsstyrelsen kommerEnligtde hjälpa till.skai länet attommunerna
uppstår för kommunerna.kostnadertäcka allastaten att som

hainkvarteringskommJnernatill attutanMånga hjälpsökande kommer

blivitde harEn delregistrerade.blivitde har attvisakunna att uppger
frånbiståndanspråk påDe görregistreringshandlingar.med sinaav

ersättningerhållafår medproblemsådana falli attkommunen, som



från för den hjälpstaten kommunen Det finns ingetsom gett. system
detgör möjligt fåsnabbtsom överblickatt över vilka har bliviten som

registrerade och vilka inte har blivit det och förhindrasom att- en-
del försöker fâ frånersättning flera kommuner. Polisen tvingas göra

grundutredningar för denya det saknas uppgifterpersoner som om.
Även inom hälso- och sjukvården är det nödvändigt göraatt om en
del de kontroller har skett iav mottagningsstationerna påsom an-
komstorterna.

Tabellen på de följande sidorna visar hur många asyl- och hjälpsö-
kande det finns efter olika perioder inom skilda kommuner i Jönkö-
pings län.

Det är oklart hur länge de asyl- och hjälpsökande ska Sverige.istanna
De flesta kommunerna i Jönköpings län skapar särskild organisa-en
tion med från framför allt socialförvaltningen.resurser Ett nära samar-
bete växer efter hand fram mellan kommunerna, landstinget, polisen
och de militära myndigheter har hel del utrustning de kansom en som
bidra med. Mycket materiel också fram civilförsvarsförrådentas ur
och Socialstyrelsens beredskapsförråd.

För förläggning de asyl- och hjälpsökande använderav kommunerna
lokaler många olika slag bl.a. stugbyar,av hotell, konferensanlägg--
ningar, lediga skollokaler, idrottshallar någraoch nyligen nedlagda
sjukhem.

De asyl- och hjälpsökande blir påtagligt inslag iett gatubilden i alla
samhällen små och tätorter i destora olika kommunerna. Svårig-- -
heterna uppstår är i huvudsak slagsom tidigare harav samma som



AntalAntalKommunefterTid
hjápsökandeasylsökande

Delscenario 1

3 000vecka JönköpingEn 1i600Nässjö
700Eksjö
800Tranås g
200Aneby

700Värnamo
500Vaggeryd
500Gnosjö
500Gislaved i500Vetlanda

g8 000

Delscenaria 2

3 000 800gram Jönköping
600 400 ENässjö

i700 400Eksjö
200Tranås 800

200Aneby -
400Värnamo 700

500Vaggeryd - gGnosjö 500 j-
é
á

500 200Gislaved
500 200Vetlanda

8 000 2 600
é

månader Jönköping 3 000Fyra 1 800
600Nässjö 600 j
700Eksjö 600 3
800Tranås 400
200Aneby -

Värnamo 700 2001
Vaggeryd



Värnamo
Vaggeryd 500 -Gnosjö 500 -Gislaved 500 400
Vetlanda

Delscenario 3

Fzrgmånader Jönköping 12 800
Nässjö 2 800
Eksjö 3 200
Tranås 2 400
Aneby -
Värnamo 4 800
Vaggeryd -Gnosjö 800
Gislaved 2 400
Vetlanda 2 800

32 000

Sexmånader Jönköping 16 000
Nässjö 3 400
Eksjö 3 800
Tranås 3 200
Aneby -

Värnamo 5 800
Vaggeryd -Gnosjö 1 400
Gislaved 3 000
Vetlanda 3 400

40 000

förekommit i samband med mottagandet i hamnorterna. Polisen får på

flera problem med ordningshållningen.orter Konfrontationer på offent-
liga platser mellan hjälpsökande och den lokala befolkningen stör de



stölderochmisshandel, tillgreppFylleri,samhällena.lugnaannars
utlänningarna.stämningendriver motupp

hjälpsökandeellerasyl-små or-det somärFör det mesta grupper av
till desigflertaletDetordningen.med storaproblemen anpassarsakar
asyl-deförekommerDetsamhället. attsvenskaigäller deregler som

förlägg-iverksamhetendelarhandsjälvahjälpsökandeeller tar avom
i denfunktionerolikaförarbetslagbildarDeningarna. svararsom

bättreallmänhetdet iställen fungerarPå dessaverksamheten.dagliga

verksamheten.skötafortsätterdär kommunerna attpå deän orter



5 PROBLEM INOM OLIKA

SKEDEN OCH

FUNKTONER

5. 7 Ett för analyssystem av

problemen

De scenarionatre utsätter det svenska samhället för påfrest-stora
ningar. Händelseörloppet i delcenario går1 sannolikt hantera påatt

tillfredsställandeett Svårigheternasätt. ökar märkbart i scenario 2.
Problemen i scenario 3 kan under olyckliga omständigheter utvecklas
till nationell kris.en

Skillnaderna bero framför allt på olikheterna mellan händelseförlop-
i antalet mämiskorpen söker asyl eller hjälp i Sverige.som Att prob-

lemen blir betydligt större i delscenariona 2 och 3 än i scenario 1 föl-
jer emellertid också tillströmningenatt skerav under betydligten
längre tid än i scenario 1 och mycketatt del demstoren av som
kommer hit i scenariona 2 och 3 iär mycket sämre kondition fysiskt
och psykiskt. Utredningen har vidare antagit betydligt fleratt i scena-
riona 2 och.3 har kommit hit för bedriva kriminellatt verksamhet än

är fallet i scenario 1.som

Utredningen utgår från de hjälpsökandenaatt i delscenariona 2 och 3



så småningom återvändaönskar till sina hemländer. En del skullestor

verkligheteni sannolikt komma finna sig till Sverigerätta i och gö-att

fåförallt här. Utredningen har i beskrivningen hän-att stannara av
delseförloppen inte skildrat de problem skulle uppstå det be-som om

slutades 50 000 tvånghjälpsökande med skulle avvisas ochatt t.ex.

tillbakasändas till sina hemländer.

Utredningen har för sina överväganden i detta kapitel problemenom
verksamheten delati in händelseförloppet tidsskedeni och verksam-

i funktioner.heten

tidsskedenDe utredningen valt följande:ärsom

På vägI 7l

Förloppet till sjöss innan de asyl- eller hjälpsökande kommer
i land i Sverige;

2 Mottagandet

går åt åtgärdernaTiden frånför det de asyl- eller hjälp-attsom
gåttsökande har stigit i land eller landgränsen Tornedalenöver i

till dess fåttde har blivit registerade, och vila,att mat genom--
gått hälsokontroll erhållit sjukvårdoch den i förekommandesom
fall omedelbart behövs;

TiIIfäi á3 rin ninttm n

Tiden de asyl- eller hjälpsökande påär inkvarteradesom an-
gårkomstorten innan det placera dem i inkvarterings-att en

kommun;

Pgçeri i inkvggtgringgkommgn4 g en

Tiden påde asylsökande vistas hos kommun i väntansom en
pådet ska bli plats utredningssluss eller i slussannexatt etten
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hos Invandrarverket och de hjälpsökande befinner sig hos kom-
till dess förhållandena i hemländerna sådanaärmunen deatt

kan återvända;

A zvsgking

Den asylsökande får i detta skede besked han eller honattom
kan eller ska avvisas ochstanna den hjälpsökande han skaatt
återvända till hemlandet.

åtgärderDe svenska myndigheter vidtar under de olika tidsske-som
dena har utredningen delat in i följande åtta funktioner:

m

2 nin rr irrinrn r
3 Ink agsrng ggh utsgisning

4

5 Qrdning ash säkerhet

6 Trn lanartr

7 Information till den svenska gsfQkningen

8 Ledning behandlas också under punkterna 1-7

Åtgärderna inom de olika funktionerna varierar mellan de fem tidsske-

dena också mellan de delscenariona. Matrisen påtre de följandemen

sidorna innehåller översikt över de problem enligt utredning-en som
bedömning kommer uppstå inom olika skedenens att och funktioner.

Utredningen har på det här stadiet inte skilt mellan de scenariona.tre
De olikheter föreligger mellan händelsförloppen och mellan oli-som -
ka i händelseförloppen behandlarorter utredningen i stället i de-
kommentarer till matrisen följer i nästa avsnitt detta kapitel.som av
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itill problemen5.2 Kommentarer

matrisen

Övervakning till sjössoch kontroll

svenskakontrollen till sjössSyftet övervakningen ochmed att

fartyg ärfå uppfattning hur mångaskamyndigheter tidigt somomen
förvarning,eller hjälpsökandepå med asyl-till svenska hamnarväg

för-godadär finnsdirigera dem tillkunna följa fartygen och orter cet

Övervakningen ochhjälpsökande.asyl- ellerutsättningar att ta emot

så långt möjligt skadetockså sjötrafiken ärkontrollen syftar till att

på Verksam-säkertlagstiftning och sätt.bedrivas enligt gällande ett

fêrhindra farty-sida ska vidarefrån myndighetersheten svenska att

fårskyddsområden statsfartygutländskasvenskakommer igen -
på sjöterrito-tillstånd svensktkommahuvud inteöver utantaget

genomföra dekunnaSjöräddningsorganisationen ska snabbtrium.

eventuellt behövs.sjöräddningsinsatser som

från övefvakande och kondeGenom radarövervakning och uppgifter

får sjöbevakningscen-och i luftenenheterna till sjösstrollerande ute

Östersjön pasitioner, riktningpåtrafikentralerna överblick överen -
regionled-Kustbevaknngensinformation till bl.a.och fart och ger-

enheter till far-rörligaKustbevakningensningscentraler. Dessa leder

utred-blir i de händelseförloppkontrolleras. Detskatygen somsom
försvarsmaktenföscenarion nödvändigt ävenningen har i sinavalt

Myndigheternamed sina olikaSjöfartsverketoch att resursenagera

mellan sig. Flygplan helikoptrararbetsuppgifternadelar som001upp
ochiövervakningenförfogar deltaröverde civila och militära organen
sinamedmöjligt för polisen medverkadetkontrollen. Inomskärs är att



Problemet är de rörliga enheterna fåresurser. förhållandeatt är i till
den de skastora täcka ochyta den omfattande trafik desom skasom
övervaka och kontrollera.

De deltagande myndigheterna är samverka i övervakningenattvana
till sjöss och i sjöräddningstjänsten, det finns i de situationermen

de scenariona beskrivertre ingensom organisation för led-gemensam
ning de rörliga enheternas insatser. Varje myndighetav informerar de
andra vad den planerar göra med sinaom att De i plane-tarresurser.
ringen sina åtgärder hänsyn till de besked fårde frånav egna de and-

myndigheterna. Var och beslutarra emellertid själv vad deen egna
rörliga enheterna ska göra vilka områden de ska övervaka och hur-
länge övervakningen pågå.ska Risken finns informationen lä-att om

inte snabbt nårget alla, det inte sker någonatt sammanvägning av
vilka behov bör prioriteras och resultatet intesom blir detatt desom
olika enheterna hade kunnat uppnå.sammantaget

Följderna det inte finnsatt enda ledningsorganisationav kanen som
besluta inriktning och dirigera alla de rörligaom enheterna blir givetvis
allvarligare fler fartyg med asyl- eller hjälpsökande det frågaär om
och längre verksamheten pågår. l delscenario där det inte fordras
någon uthållighet, går det sannolikt för de deltagande myndigheterna

på tillfredsställandeatt ett sätt klara uppgifterna. Redan i delscenario
2 och ännu i delscenario 3 blir svårtdet övervaka helamer att- -
området och kontrollera all trafik. Utredningen har i beskrivningen av
händelseförloppen antagit åtskilliga fartyg kommeratt oanmälda till

svenska hamnar. Det skapar osäkerhet i mottagningsorganisatio-en
på land. Risken är intenen helleratt där påutnyttjas bästaresurserna

möjliga sätt.



140

allvarligaredet ännublirtill sjösskontrollen omövervakningen ochFör
riskerareller atthavererarfartyginträffarhändelseförloppen attidet

iså fallikommer att tas an-rörligadel deEndet. resursernagöra av
ärför dettaRisken storfordras.sjöräddningsinsatserdeförspråk som

far-många mindresker medöverfartenochvädret är ogynnsamtom
båtar.ellertyg

registreringellerGrundutredning

denmöjligt avgöradetska att somgrundutredning göra omPolisens
sak när-få sinfå ochskaasyloch begär stannaSverigetillkommer

di-gång avvisasmedellermyndighetersvenskaprövad enavmare
allanärbeskriverscenarionadedet lägerektavvisas. l tresom -

uttalatharregeringen attochländerellerfrån landkommer samma
likagrundutredning intepå stortblir kravet somdemska emotta -

Skä-emellertid ske.måsteregistreringNågon formnormalt är.det av
svenskaförfordrasoch attUppgifterflera:ärdettaför enlen varom

tillsiginresande befinnerdekontroll överska hamyndigheter var
landet.måste lämnadefår beskedellerasyl attbeviljasdedess om

skahjälpsökandesamtligaframgåttförutsätter attUtredningen som
detta.medgerförhållandena därhemländer närtill sinaåtervända

skasjukvårdenochhälso-också förnödvändig attRegistreringen är

lägeåtgärder till detsinaoch kunna somöverblickfå anpassaen
uppstå. gällerDetkunnabedömsförändringareller deråder som

smitt-omfattandefordrasdetsådanblirsituationen attsärskilt en iom
vi-behövsindividernaenskildadeUppgifterskyddsverksamhet. om

kommunernaersättningekonomiskadenregleringenför somdare av
bistånd dedetutbetalningfå och förskalandstingen somoch av



asyl- eller hjälpsökande själva erhåller. Slutligen måste svenska myn-
digheter enligt mellanstatliga konventioner beredda lämnaattvara
uppgifter till internationella organisationert.ex. vilka ha söktom som
asyl eller hjälp Sverigei och befinner sig i landet.

Registreringen måste tillräckligt omfattande för de syften denvara
har och såbör givetvis långt möjligt korrekt i detaljerna. Med detvara

antal asyl- eller hjälpsökandestora frågadet är i desom treom sce-
nariona framför på någraallt är det viktigtorterna arbetetav att- -
med registreringen är väl genomtänkt och organiserat. Det finns som
framgår matrisen för närvarande inte någon blankett förav ändamålet

och inte heller enstämmig uppfattning vad registreringen bören om
innehålla.

Som har framgått i matrisen finns dettexten vidare någotinteav sys-
gör dettem möjligt för myndigheterna regionaltsom elleratt centralt

samla uppgifter de asyl- eller hjälpsökande fåoch överblickom en
Ävenöver situationen. kraven på sådant ökarett flersystem män-

niskor det frågaär Det gäller också de övriga svårigheterom. som
utredningen har redovisat i matrisen och påberor polisenst.ex.som
begränsade personella och i del fall små erfarenheterresurser en av

Ävendet här arbetet. tullen kan svårtskäl ha utföraattav samma
sina uppgifter. Bristen på tolkar är generellt problem i helaett verk-

samheten. Utredningen utgår från alla dessa svårigheter kommeratt

särskilt besvärligaatt i början varje händelseförloppvara innanav -
de ansvariga i ledningen och alla arbetar med de praktiskasom upp-
gifterna på fältet fått rutin och erfarenheter.ute Det ocksågäller de
problem kan uppstå i samband med mottagandet de lokalasom om
myndigheterna framför allt polisen och kommunen är oense om- -



organise-lokalt skahär skedetarbetet i dethurbestämmersomvem
det ska bedrivas.och varras

påmåstehjälpsökanderegistrerade asyl- eller ettdeUppgifterna om
mottagningsstationenfrånöverföraskunnatillförlitligt sättochenkelt

Detinkvarteringskommunerna.placeringen itillpå ankomstorterna

medverkan-några derutineravseendetheller i det härintefinns som

samarbeteUtredningenförberett.myndigheterna har ettantar attde

fram.kommer växaoch kommunerpolismyndigheterolika attmellan

asyl- ellermed antaleti taktpå växerdetta samarbete attKraven

ökar.hjälpsökande

utspisningInkvartering och

bl.a.berorblir för kommunernauppgifternaAvgörande för hur stora

Erfaren-uppfylla.angelägetpå det ärstandard attpå vilka krav som
intenivån avseendeni dessaInvandrarverketenligtvisar attheterna

slaguppstår problemdet lättlåg. Annarsalltför annatfår bli somav

lösa.myndigheternasvårare förbetydligt attkandet vara

den in-personal förochutrustninglokaler,uppenbarligenfinnsDet

efterfordraskommerutspisning mottagan-kvartering, attm.m. som
hjälpsö-ellerde asyl-Förutsättningen ärpå ankomstorterna. attdet

kortundertillfälligt, detkanlandet. Detspridas ikankande enut om
dessasvårt snabbt fördelamånga till hamn,kommit atttid varaen

inkvarteringsanläggningar.lämpligamellan

antalsomsvårare klara det2 blir ändelscenarioiTillströmningen att

blirallvarligareutgått från scenario 1. Avsevärtiharutredningen



emellertid problemen i scenario 3. frågaDet inte baraär stor-en om
leken på Det handlar lika mycket hur inslagetutrymmena. stortom av
asyl- eller påhjälpsökande blir olika de lokala myndigheternaorter, om
utför sina påuppgifter det sätt fordras för det praktisktatt rentsom

i ska fungera och hur den lokala befolkningen reagerar.

Hälso- och sjukvård m.m.

Erfarenheten några de smittsamma sjukdomar förekommerav av som
i delscenariona 2 och 3 och för undersöka och botaattresurserna
människor sådanamed sjukdomar är begränsade på många håll inom

hälso- och sjukvården i landet. Hela det vårdbehov utredningensom
utgår från bådaställer i de scenariona mycket krav påstorasenare
sjukvårdshuvudmännen, det skälet fårsannolikt mycket svårtsom av

den vård de invånarnaatt behöver. Ett antal plane-ge stortsom egna
rade operationer och andra behandlingar fåkommer skjutas påatt
framtiden. Risken fåinte vårdbehovsitt tillgodosett skaparatt eget

sannolikt vad det gäller mångahosoavsett svenskar.storen oro- -
Det är möjligt denna är till större fåratt än del väntaattoro men en
på vård.

Även inom hälso- sjukvårdenoch ökar frånproblemen scenario till

scenario och inom varje scenario efter hand tiden går. Redansom
i delscenario 2 och ännu i scenario 3 blir det tvekanutanmer ett- -
nationellt problem. Det är väsentlig brist centraltatt etten organ -
regeringen Socialstyrelseneller inte har befogenheter kunnaatt-
besluta hur patienterna ska fördelas mellan olika landstingsom-om

Ävenråden. i de situationer utredningen beskriver bestämmersom
sjukvårdshuvudmännen själva de ska frånpatienterta emotom ett
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många.område så fall huroch iannat

iepidemiernågra störreförekommersällanförhållandet detDet att

erfarenheterinte desmittskyddsorganisationen harSverige avgör att

utredningensbehövs iskalamycketarbete ipraktiskt scena-stor som
arbeteutredningensanslutning tilligjortsBedömningarrion. som

landet iöversmittskyddet är ojämnpå settplaneringentyder att av
omfattandemycketfordrarsmittskyddslägetOmhelhet.dess en

händelseinträffadplötsligtvidlaboratoriernakanprovtagning t.ex. en

flaskhals.besvärligbli en

sjukvårdochhälso-landstingetsmellansamarbetetförFormerna

hälsoskydd konse-och kommunensmänniskorförkonsekvenserna

kom-mellanvarierarvattenlivsmedel, b.a.djur ochförkvenserna

fåbehöveroch kommunen vetaBåde landstingetoch län.muner
uppstår dub-detfinnsRiskensmittan. attomfattningenocharten av

ska klargöraandradetbåda medräknar organetellerbelarbete attatt
och kom-Både landstingetsåledes gjort.bliroch ingetorsakerna att

Detallmänheten.informeraockså behovsannolikthar attettmunen
Riskendubbla budskap.leda tillomständigheterolyckligaunderkan

pågårinformationsarbetetde isärskiltmotsägelser ärför stor om

områden.varandras

hjälpsökandeochstigande antal asyl-medproblem växerAndra som
hälsoskydd ochförbegränsadeharflesta kommunerdeär att resurser

lokaler,för ut-användakunnade skamiljöskydd, att t.ex. renasom

från smitta.avfallochrustning



Transporter på land

Möjligheterna fåsnabbt fram bussar och ambulanser kan lokaltatt

och vid anhopningar asyl- eller hjälpsökande begränsastora möj-avE
ligheterna frånfördela mottagnings- till inkvarteringsorternaatt om
eller till sjukhusen. Problemet uppstår framför allt vid tillström-storen
ning lokalt eller Uthållighetenregionalt i organisationen bör isett. det

här avseendet Några svårigheterskillnader i mellanstor.vara scena-
riona föreligger knappast.

Ordning och säkerhet

Polisen får i alla delscenariona eftersätta andra viktigatre uppgifter

för klara det måste skeatt i samband med ankomsten.t.ex.av som

Utredningen har redan i avsnittet grundutredning och registreringom
berört Svårigheternadetta. blir inte lika omfattande Stockholmsi t.ex.
län med polisorganisation de kan bli i områdenstor Kal-en som som

Gävleborgsoch län. Det finns regler för överföring polisperso-mar av
nal från län till dessaett både påett sannolikt kortannat, men ger
och på lång sikt begränsade effekter.

Utredningen har i sin beskrivning händelseförloppen antagit attav en
del den organiserade brottligsheten i länder de hjälpsökandeav som
kommer från utnyttjar massflyktsituationen för Sverige.sig in iatt ta

Antalet rån, inbrott, skadegörelser kan komma öka och stäl-attm.m.
ökade påkrav Som framgåtträttsapparaten. både redogörelsenav

för händelseförloppen och fårmatrisen polisen även i andraav av-
seenden betydligt arbete den ska bl.a. bråk mellan asyl-avstyramer -
eller hjälpsökande utlänningar och mellan utlänningar och svenskar.
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allmänhetenInformation till

på lokal,mycketkommerBehovet information stortatt re-varaav -
förvaltningsmyndig-centralanivå. ochRegeringengional och central

och kunnavad skerallmänhetenmåste tala förkunnaheter somom
nivåpå länsstyrelsenaregionalSamma sak gällerbeslut.förklara sina

polismyndig-och de lokalaoch lokalt kommunernaoch landstingen

svårtdethändelseförloppen kanbörjanFramför allt iheterna. varaav
människors behovtillgodoserfå faktatillräckligt medframatt som

oroliga.dem ärtill lugnaoch syftar att somsom

Även scenariofrån tillscenarioproblemenavseendet växeri det här

stiger.Omhändertagnahand antaletscenario efterinom varjeoch som

påfrestningarna iallmäntmedgivetvis göraDet har settattatt sam-

många svenskarförverksamheteni denhället och ingreppen egna
påkravställaMassmedierna kommersuccessivt ökar. storaatt en

viktig förkommerinformation. Den attoch uttömmande att varasann
enskildamassmedierna ochspridsalla de ryktenmöta genomsom

opinionsbild-denunderlag förblir viktigtInformationenmänniskor. ett

fordras.kommerning attsom

myndigheterolikakommerförhållandet informationDet attatt ges av
uppstårdetriskennivåer förvaltningen görpå i mot-och olika stor att

svårtalltiddeti informationen ärFelaktigheterbudskapen.sägelser i

beredskap görnärvarande ingenför atttill. Det finnsrättaatt som
häri denområde behandlarutredningendetmyndigheterna inom som

frågainformationsuppgift det ärsåska klara storrapporten somen
visarTjernobyloyckansamband medSverige iiVerksamhetenom.

står trycketberedda införintemyndigheternavad kan ske närsom



från allmänheten och massmedierna. Det finns ingen organisa-t.ex.
tion för samordning myndigheternas informationsverksamhet.en av

Ledning

De åtaganden Sverige gör samrådi med andra ländersom attgenom
asyl- eller hjälpsökandeta emot kommer framgått i hög gradattsom

variera beroende på mångahur människor det frågaär och i vilketom
tillstånd fysiskt och psykiskt dessa befinner Mångasig. lokala,som
regionala och centrala myndigheter kommer bli involverade i verk-att

påsamheten land. Hur dessa lyckas beror framför påallt det finnsom
effektiv ledningsorganisation. Det handlaren deattom personer som

för ledning ska lämpade ochsvarar tränade för dessa uppgifter.vara

Det finns för närvarande inga rättsliga förutsättningar för olikaatt
myndigheter ska kunna över andra myndighetersta och be-ansvar
fogenheter. Det innebär myndighet inte kanatt bestämma vaden
andra myndigheter ska göra. Det finns inte heller något system som
gör det möjligt inom organisationen i dessatt helhet samla informa-

tion kan utgöra underlag för myndigheternasett beslut.som Utred-
ningen har i de föregående avsnitten flera påexempel de svå-gett
righeter kan komma föreligga.som att

Med dåligt ledarskap, de bristerett i de rättsliga förutsättningarna att
leda för närvarande råder och det förhållandet detsom inte finnsatt

informationssystemett kan det lokalt, regionalt eller försammantaget
hela landet bli nationellt problemett stort i delscenario 1om som
ska hand 50 000ta människor under vecka kommer till Sve-om som
rige. Om myndigheterna detgör förväntas dem bör det emel-som av



iUppgifternatillfredsställandepå sätt.gå klara uppgiftenIertid ettatt
han-också gåkunnaförutsättningar att2 medscenario bör samma

tera.

l
mängd3 sörja för dendelscenariosvårare blir det i storaBetydligt att

UnderSverige.tillmånader kommerhjälpsökande undersom sexav
såbliavseendenolikapåfrestningarna iomständigheter kanolyckliga

skulleSkeendetsituationen.klararmyndigheterna inteattstora av
också degivetvishörTill dettanationell kris.utvecklas tillkunna en

bl.a.vilka följderverksamhetenhelaekonomiska konsekvenserna av -
Detbefolkningen.svenskafår denföråtagandenaekonomiskt som

Sverigeihjälpsökande behöverpå dehur länge stannasiniberor tur
denverksamheten näravvecklagår på enkelt sättdetoch ettattom

kommer.tiden

gådetpå sätt bör emotbraledas att taverksamheten kanOm ett

för-Det3 omfattar.delscenariohjälpsökande000500deäven som
Hurbefolkningen.svenskahos denolika slaguppoffringarutsätter av

på informationenbl.a.sig berorsträckaSverige kanmänniskor ilångt

pågrundasskaopinionsbildningoch denmyndigheterna somgersom
det härverksamhetförgränsenVar den övreinformationen. aven

fun-ledningsverksamhetenOavsettsvårtgår avgöra.ärslaget att om
mycketdetemellertid tveksamt utaneller inte är detbra omgerar

deoch förbefolkningensvenskabåde denpåfrestningar förstora -
så mycketär handgår undersjälvahjälpsökande ett tat.ex.att om-

förutsätt-Undermänniskor.miljon ogynnsammaemot enuppsom
klara.för vad kansannolikt nära gränsenscenario 3liggerningar

allmänhetpå svenskarna ihursammanhangetdetberor i härMycket

få kommabehovet för demochhjälpsökandepå ellerde asyl- attser



till Sverige. Det beror i sin på vilka skäl har gjorttur de läm-attsom
sina hemländer.nat

Det är under förhållandenalla fördel myndigheterna har för-en om
berett såsig det finns möjligheteratt mycket snabbt komma iatt
gång med verksamheten och det även i övrigt finns förutsättningar

för effektivt arbete hos dem. Utredningenett föreslår i följande kapi-

tel åtgärderantal ska underlättaett för myndigheterna bedri-som att
verksamhet i den omfattning de delscenarionava beskri-en tresom

Det är möjligt det åtgärdermed dessa gåratt klaraver. ävenatt en
verksamhet i ännu större skala än utredningen beskriver isom sce-
nario 3.





EFFEKT VA RE BERED-EN

FÖRSLAGSKAF TILL-
Å TGÄRDER

6. Inledning7

delscenarionaUtredningen teckna verksamheten i dehar valt att tre

i huvudsak hela tidenmed myndigheternas perspektiv. Det är före-

trädare samhällets olika bedömer läget, fattarför beslutorgan som

och åtgärder. Enskilda människor förekommergenomför frivilligasom

och ikollektiv de konsekvenser samhälletmotsom som reagerar som
skalamottagandet asyl- eller hjälpsökande i mycket skullestorenav

komma få.att

frågaEn omfattning det är kanverksamhet i den enligtstora som om

utredningens bedrivassätt inte än myndigheter-annatatt genomse
på innebärförsorg. Det beror inte minst verksamhetenatt storanas

myndighetsutövning,kostnader det skeroch mycket äratt av som
går pååtgärder skyddagränskontrollen och de att män-t.ex. utsom

niskor smittsamma sjukdomar.mot

självaDet de asyl- och hjälpsökande fårär givetvis angeläget möj-att
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harUtredningenåtgärder i verksamheten.för olikaligheter att svara
län.händelserna i Jönköpingsbeskrivit detta i skildringeni korthet av

emellertidåtgärder kapitel följeri detförslag tillUtredningens tarsom
ochmöjligheter görapå myndigheterna harendast detsikte attsom -

beslutaralltså måste verksamheten vigrunden för att taomvarasom
Sve-isöker hjälpbegär asyl ellerantal människorstortemot ett som

rige.

ochFördelning6. 2 ansvarav

befogenheter
myndighetermelan

Inledning

fråga utredningensiverksamhet i den skala det ärEn stora omsom
mångaframgått mellanscenarion samverkanfordrar myn-tre som en

ocksåiblandOrganisationer och kan behöva deltaföretagdigheter. -
fun-omfattningen skaOm verksamhet i den härenskilda personer. en

måste samverkan mellan aktörerna. Dennadet finnas samver-engera
stånd påkomma till olika sätt:kan kan tre

enligt normala rutiner inom sittVarje myndighet verkar7 ansvars-
område samráderoch i det löpande arbetet med andra organ;

samrådfår samordna fleramyndighet till uppgift2 En att genom
aktörers verksamhet;

till-samordnande myndighetenDet kan ske denattgenom
be-handahåller de andraunderlag ävenn förett organens

slut;

vilkaVarje myndighet i detta alternativavgör även
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åtgärder den ska vidta;som

En fårmyndighet till uppgift leda andra myndighetersatt verk-
samhet, dvs besluta vilka dessa skaatt delta medom resurser
och vilka arbetsuppgifter de inom densom gemensamma
operationens ska utföra.ram

Frågor olika myndigheters och befogenheter är fram-om ansvar som
gått redogörelsen för problemen i kapitel 5 central delav deten av

utredningen ska överväga. Skillnaderna när utredningensom skanu
överväga förslag åtgärdertill är emellertid såinte mellan de olikastora
funktioner och tidsskeden utredningen i matrisen i kapitel 5 harsom
delat verksamheten Utredningen har den bakgrunden valtmot att
i det här kapitlet först behandla åtgärdernaför till sjössansvaret och

sedan i sammanhang bedöma frågorett verksamheten på land. Enom
uppdelning övervägandena åtgärdernaför på land skeransvaretav om
däremot mellan det ska göras lokalt och det kan lämp-som som vara
ligt påmyndigheter regional ochatt nivåcentral utför.

Till sjöss

Uppgifterna i verksamheten till sjöss har utredningen framhållitsom
i kapitel 4 flera syften. En del uppgifter är civila, andra har militärtett

Övervakningeninnehåll. ska bl.a. detgöra möjligt kontrollera verk-att
samheten till sjöss, den och därmed de lokalastyra myndigheternage

viss förvarning. För detta kan kontroller behövaen ske ombord på far-

Kontrollernatygen. syftar till klargöra bl.a. fartygensatt desti-status,

nationer och last och genomförs med stöd de bestämmelserav som
utredningen har redovisat i 3.4.avsnitt Till uppgifterna på sjön hör

vidare den sjöräddningstjänst kan komma bedrivas jämsidesattsom
Ävenmed övervakningen. sjöräddningstjänsten sker delvis med de



använ-Kustbevakningen och de militära myndigheternaresurser som
redovi-svårtövervakningen. Det kan bli genomföra hela dender i att

åtgärderpåverksamheten sjön behovet blir utdraget isade om av
uthålligheten samverkande myndighe-brister i hos detiden och det

fårelativt rörliga enheter.ternas

stårutyttjande de fartyg, flygplan och helikoptrarEtt effektivt somav Å
iövervakning och kontroll i den skala krävstill förfogande för 3som i

fordrar samverkan mellan myndig-utredningens delscenariontre en

målen åtgärderna de-i för de olika ärDet förutsätterheterna. stortatt

Det möjligt samverkanför alla deltagande är attorganen. ensamma

normala rutiner alternativ 71 kan genomföras enligti delscenario

föregående 2rubrik. Redan i delscenario blir det sannoliktunder

myndighet har samordningsansvar ochnödvändigt ettatt genomen -
påsamråd beslutsunderlag förut-grundat skaparett gemensamtett -

åtgärderkoordinering de olika myndigheternassättningar för en av

delscenario2. Behovet samverkan blir ännu ialternativ störreav en

mening inträffar det framför allt i detta delsce-3. Enligt utredningens

såförhållandena blir besvärliga det nödvändigttidvisnario ärattatt

tilllåta ledning all övervakning och kontrollföratt ett avorgan svara

3.alternativsjöss

myndigheterna med uppgifter tillde berördaUtredningen attanser
påskildrashändelseförlopp de slag i betänkandetisjöss ettsomav

nöd-klara behovet samverkan. Det intestadium ska ärtidigt ut av en

låsa vid bestämd organisatoriskiförväg samarbetetvändigt att en

övervakningen och kon-Förutsättningarna lyckas medlösning. att

intehar med rad omständigheter göratrollen till sjöss attute en -
på den svenska kusten ävenfartyg är vägbara antalet mot utansom



väder- och ljusförhållanden, vilka hamnar de svenska myndigheter vill
ha fartygen till, hur många rörliga enheter för tillfället står till för-som
fogande för övervakning och kontroll, dessa befinner sig och hurvar
länge verksamheten pågå.ska Den säkerhetspolitiska situationen våri
närmaste påverkaromvärld också bedömningen vilken verksamhetav

ska bedrivas och vilket slagsom samordning fordras. Dessaav som
förhållanden talar för regeringen iatt situation med omfattandeen en
trafik och brist på till sjöss i lag beslutarresurser principerna förom
övervakningen och kontrollen till sjöss det fordras ledning ellerom-

det räcker med samordningom samråd.en genom

Riksdagen har våren 1993 hemställt regeringen ska tillsättaattom
kommitté överväger förutsättningarnaen som för närmareen sam-

ordning den statliga sjöverksamheten. Deav förslag kan bli resul-som
dessatatet överväganden kommerav sannolikt betydelseatt vara av

för strävandena vid massflyktsituationatt åstadkommaen effektiven
övervakning och kontroll till sjöss. Det är naturligt frågan huratt om

samordning samråden respektive ledninggenom verksamhetenav
till sjöss kommer till stånd behandlas i det vidare sammanhang som
det riksdagen begärda utredningsarbetetav utgör.

Utredningen föreslår den kommittéatt kan komma tillsättasattsom
med anledning riksdagens begäran ska få till uppgiftav i samrådatt
med Hot- och riskutredningen närmare överväga hur samordningen

samråd respektive ledning börgenom ske l antal händelseförloppett
de olika slag skulle kunnaav inträffa.som
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Pâ land

nivåLokal

kapitel 4uppdelningen ipå enligtomfattar mot-Verksamheten land

på detinkvartering ipå väntantillfälligankomstorten, atttagande en
håll, inkvar-på placering iförläggningsplatserlämpligafinns annat en

Mottagan-verksamheten.avvecklingoch slutligenteringskommun av

vila ochgrundutredning, utspisning,registrering elleromfattardet

beskederhållerde asylsökandehörhälsokontroll. Till avvecklingen att

kommitdemavvisas. Förfår Sverige eller skaide stanna somattom
hemlandetförhållandena iskeavvecklingen närhjälpsökande kansom

återvända dit.sådana de kanblivit att

densjukvårdshuvudmännen förgrundutredning ochförPolisen svarar
utred-smittskyddsåtgârder fordras. lsjukvård och del de somen av

också hälsokon-sjukvårdshuvudmännen denutförscenarionningens

situa-i andraliggerska ske. Dettautredningentroll ansvaransersom
på finnslnvandrarverket. Detbeskriverdem utredningentioner än en-

påändra detanledningmening ingenutredningensligt att somansvar

avseendena.redovisadei desjukvårdshuvudmännen harochpolisen

hälsokontrollen.bör omfatta ävenSjukvårdshuvudmännens ansvar

i fort-polismyndigheternaföreslår lokala ävendeUtredningen att

enklare registre-grundutredning eller dendenska görasättningen -
sjukvårdshuvudmän-fråga ochblidet i stället kanring attomsom -

ochfordrashälsokontrollskyldiga för denska att somsvaravaranen
vård skyldiga göra.de för närvarande ärden attatt somge

utspisning,inkvartering,mottagandet i övrigtför transpor-Ansvaret -



och den asyutredningter fordras för varje asylsökande liggersom -
i vanliga påfall Invandrarverket, utnyttjar sina utredningsslussarsom
och slussannex. Om tillströmningen för tillfället är mycket kom-stor,

Invandrarverket överens medmer antal kommunerett dessaattom
ska hand asylsökandeta till dess det finns påplatsom slussar eller
i slussannex. Invandrarverket har organisation med personal fören
mottagandet är dimensionerad för klara densom att verksamhetav

det normalt frågaär Den förhållandevissom mottagnings-om. stora
verksamheten under första halvåret 1993 underlättades deattav
allra flesta asylsökandena kom till Ystad.orten -

De massflyktscenarion utredningen beskriver ställer mycketsom stora
krav på mottagningsorganisationen. måsteDet enligt utredningens
uppfattning statlig uppgift sörja för de asyl-vara eller hjälpsö-en att
kande. Invandrarverket har emellertid inte för kunnaegna attresurser

hand såta antal inresandeett stort det frågaom blir isom om scena-
riona. Invandrarverket har inte heller organisation för kunnaen att
leda mottagande och inkvartering i skala medstor personal och ut-
rustning andra ställer till förfogande.som

Ett alternativ med Invandrarverket ansvarigt för samtliga åtgärdersom
i mottagningsfasen förutsätter verket har omfattandeatt personal ien
beredskap är beredd rycka försom att för verksamheten.att svara
Ett i gårstället påsystem Invandrarverketsom ut enbartatt leder
verksamheten innebär verket först situationennäratt uppstår skaffar
all den personal behövs och utbildar den. Invandrarverketsom ska

bådai fallen också till det finns utrustning.att Det förstase alternati-
kommer medföravet kostnaderatt ävenstora när organisationen inte

utnyttjas. Det andra alternativet Invandrarverket får till uppgift en--



nå-finnsdet inteleda verksamheten har den nackdelenbart attatt -
på myndighetenbredden, det möjligt förberedskap gör attsomgon

gång med arbetet.snabbt komma i

sannoliktmassflyktsituation anländerasyl- eller hjälpsökande iDe en
Bådemånga Sverige. mottagandet och inkvarteringentill olika iorter

utred-organisation. l de scenariona harfordrar decentraliserad treen
låta huvuddelenkommunerna fördet skälet valtningen att svaraav

verksamheten.av

görbred kompetens och kontaktytaKommunerna har stor somen en

förpersonal, lokaler och utrustningde regel kan skaffa attatt som
effek-ska fungera. Ettoch inkvarteringsverksamhetenmottagandet

det kan lämpligtfordrar viss planläggning,tivt arbete attsom varaen
någon Iedningsövningarmed dei sambandkommunerna prövar av

totalförsvaret. Detde genomför inom för sina uppgifter iramensom
bygga sär-nödvändigt för kommunernaemellertid inteär att upp en

uppgifter. De slutsatserskild beredskapsorganisation för dessa som

på övervä-punkt med deutredningen dragit denna överensstämmer

tillutredning med förslagPer-Erik Nilsson har gjort i singanden som
frånvistelsetillstånd konflikt-för skyddssökande utlänningarlag om

krisområden.eller

ochföreslår förkommunerna ska mottagandeUtredningen att svara

ford-alltså skyldiga utföra deinkvartering uppgifteroch att somvara
på lokalutredningens förslag haKommunerna ska enligt ansvaretras.

frågornivå. beslutar i övergripandeDet innebär kommunenatt som

sjukvårdshuvudmannensochha betydelse för polisenskan även

mottagningsorganisationen ska bedriva sitt arbete,arbete t.ex. var-
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hterademøtmagrøaasimgfiirdelasameilan rolöcagniâggnmgu i kommunen

och;hunmâmøxsømueátebnwtøøaeøebslmiömerbâmnas till dem regio-
nala myndigheten för placering i agqasaykqømngiar,

Utredningen återkommer i avsnitt 6. 3 till frågan den enklare planom
läggning och de andra förberedelser kommunerna kan behövasom
-gêrâq smanummml ISBN snuva;ns r

há-igrtsgszrorrz êq smebxêgré EÃYÃEÃ

vsöniv meantngensnánøvânw âfidet även i massflyktscenariona i grun-
Ixslerrferümaâtâgbiiübgmlañ rtäêmof-de asyl- eller hjälpsökande. Utred-
ninjemwrâåiåiqñot êleñibâkgrunden kommunerna ska fåatt ersätt-

:râ-;niwgåvfatätbñâiöiâleilâöâtñádeisom verksamheten leder till och att
Eiiall:lwåñinháivüänüfneñlâléä-feitsâttas för sina kostnader.

Nandxgsx avörlsd 790 2-:ns

ümüöødânâihgiünäratügâêøsåüning till kommuner deltar i mot-som
iéágametfââñattâñ êñiêliertiä knappast situationer de slag ut-av som
-liøeurñivän gaiaraømñäescénarion. Utredningen även denattanser

tübåâánfññgfäââniâdátixmrätt bli fråga vid massflykt regleras i för-en
väg.

Uträüifñyâisfäiáâlârtättâmvânérarverket fåska i uppdrag iatt samar-
büeühwsiñciâlátvielsâénviioøh med företrädare för kommunerna och
sjükvåmhüxfââinåññeñ utarbeta förslag till författningett inne-som
büvârüelüümmüñehñsøeh sjukvärdshuvudmännen i förväg vilkavet

iWlüñparâiaüädigáihündâgüeterna tillämpar när dessa beslutar om
etbätt i wnunimrpâ

ansv bem aneievö -
Uttádmhgevls âbrsiägavser kostnader kommunerna och lands-som

haläbisahiband med att-de asyl- ellertar hjälpsökande.emot



ferdrasilaänFUtgÖPE ewgrmhdwörvdeplanering och övningDen som
sserñlllêrñmünerna ochbehovdet civila försvaretsförberedelser för

52379Y9l2ibiviskyldiga utföra.landstingen är latt v

imáweiå negrnrviyem:

gningiqblså rise
påtag-visar kommunernaalla scenarionaHändelseförloppen i atttre

åtgärderna på mottagandetmåste inriktai allmänhetkomstorterna

debavendaste-emSannolikt kommer.inkvarteringen.den tillfälligaoch
4desstattndeeømtilli dessa kommunerinresande kunnaatt stanna

behandlade echldeiømzåiázt:fårasylsökande sina asylärendenär -
hemländerna-.zÄigemwdeåtervända hemlandet ellertillhjäpsökande ska

längretjdisörjasvårt underkan hakommunerna i landetstörsta att en

regionalDet behövshjälpsökande.antal asyl- ellerför störreett en .
inkvarteringsweaáksams-belastningenjämnaorganisation kan utsom

iscenatinnqpñåttLänsstyrelsen harlandet.mellan olika delarheten av
Lågwsswrsel-sådan regional samordning.åstadkommauppgiften att en .

erfarenheterpå detochi kompetensden myndighetär res:somsen -
kommunerna.planet bästgionala motsvarar .f;.v

ñöradømusåledes länsstyrelserna skaföreslårUtredningen att svara

samrdnmrâellerverksamhetenbehövs inom länenledning avsom
inrzebärzattzmed.samråd del fall kan räcka Det.det igenom som en

.myndighetensde länenbedöma till vilka inomde ska orter egna som
:uppgiftenDen viktigastemöjligt ska dirigera fartygen.till sjössna om .

länetgutg,kommuner ide mellanemellertid fördelablir mottagnaatt

varjemedkommerförutsätter länsstyrelsen överensredningen att

dentsktgtnji.:många hjälpsökandeasyl- elleri länet hurkommun om
büagtöd-tidsskâlerdundantagsfallDet kan emellertid i textenemma av-



vändigt för länsstyrelsen föreskrifter detta.att ge om

Länsstyrelsen är regional polismyndighet i länet och sådankan som
besluta fördelningen mellan de lokala polismyndighe-om av resurser

Det är angelägetterna. länsstyrelsen i deatt extraordinära situationer

det kan frågabli fåräven möjlighetersom inriktning iom att ge en
inom hälso- och sjukvårdenstort och alltså ställa krav på åtgärder

från sjukvårdshuvudmannens sida mottagandet kan fordra. Ut-som
redningen återkommer i avsnitten 6.4 6.5och frågortill de rätts-om
liga medel länsstyrelsen kan behöva ha tillgång till för dessasom och

andra uppgifter. Det gäller även de befogenheter de kommunalasom
myndigheterna, polisen och sjukvårdshuvudmännen kan ha behov av
i förhållande till andra myndigheter och till organisationer, företag och

enskilda.

Beslut gäller hela riketsom

En samordning grundad på ledningsansvar kan i delett fall fordrasen
även på nivå.central Utredningen har redan framhållit regeringenatt

mångai situationer kommer behöva fatta beslutatt t.ex. att ge en-
allmän inriktning eller besluta de rättsliga eller ekonomiska medelom

de statliga förvaltningsmyndigheterna,som kommunerna och lands-
tingen behöver för kunna medverka. Denatt åtgärdersamordning av
i den löpande verksamheten kan behövas mellan två eller flerasom
län är emellertid inte i första hand uppgift för regeringen. Dennaen
samordning bör komma ståndtill på sätt.annat

Samordning melan län

Utredningen har i de delscenariona låtavalttre de regionalaatt myn-



behövs.samordning mellan läninitiativ tillsjälva dedigheterna ta som

fackmyndig-någon de centralanämligen inteUtredningen att avanser
ledning ellerför regionallnvandrarverket skaheterna t.ex. svara--

på Behovetregionala planet.mottagandet detsamordning avannan
händelserockså slag ängäller andraeller samordningledning avav

berörbetänkandet ochbehandlat iutredningen harmassflyktden som
verksamhetsområden. Dettastatliga myndighetersdärmed andraäven

pågår ochövriga scenarionframgår med dearbetet ut-somsomav
förEttredovisa i sammanhang.kommerredningen annatatt ansvar

på regionaleller samordnaförvaltningsmyndighet ledacentral atten
ochtvå skulle öka sektoriseringennivå eller flera länmellan mot---

olika verk-erfarenheter mellankunnande ochden överföringverka av

organisation ochsamhetsområden samutnyttjandeoch det resur-av

utredningens arbete.syftena medär ettser som av

.skamassflyktsituationåtgärdersektormyndigheters iCentrala t.ex. en
detfördelen vidtas inommening till störstaenligt utredningens ramen

befogenhe-defall sina sektorer ochi vanliga inomde haransvar som
myndighetermyndigheter, statligaförhållande till andra centralaiter

dettanivå, landsting hör tillpå kommuner ochregional ansvar.som

underlag syftar tillsammanställerinnebära deDet kan ettatt som

på eller lokalaregionalabedömningar och beslut densamordnade

lnvandrarverket,framför alltnivån. fackmyndigheternaDe centrala -
blir i händelser slagSocialstyrelsen detRikspolisstyrelsen och av-

också åtbetänkandebehandlar i detta stabsorganutredningensom
avsnittframgår längreövervägandena fram i dettaDetregeringen. av

detbör förse regeringen med underlagSocialstyrelsen bl.a. somatt

fördelning-under vissa förutsättningar beslutabehöver förden att om

olika län.mellanpatienteren av
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En samordning verksamheten tvåi eller flera län kan behövas iav ett
händelseförlopp det slag utredningen har skildrat i delscenarioav som
2 framför allt vid den mycket omfattande tillströmningmen hjälp-av
sökande frågadet är i delscenario 3. Om samordningensom inteom
ska ske åtgärder regeringen eller centrala förvaltnings-genom som
myndigheter vidtar utredningen förordar framgått inte sådansom en-
lösning finns det skäl övervägaatt att-

lll Civilbefälhavarna får till uppgift i fred leda verksamhetatt som
fordrar ledning eller samordning samråd melan flera län;genom
eller att

2 En länsstyrelse får till uppgift i samverkan med elleratt fleraen
andra länsstyrelser fatta besut motsvarande slag.av

Civilbefälhavarna bådehar i fred och i krig förhållandevis storen orga-
nisation till förfogande. Vart och civilbefälhavarkansliernaett harav
för närvarande i fred 10-20 anställda. I krig omfattar varje kansli mel-
lan 100 och 150 de i fred anställda och antal sakkun-personer ett-
niga inom hälso- och sjukvård,t.ex. ordning ochtransporter, säker-
het, försörjning och information, Civilbefälhavarna har krigspla-som

i organisationen. De krigsplaceradecerat deltar årvarje i antalett re-
gionala Iedningsövningar Civilbefälhavarna ordnar. För enhets-som
chefer i organisationen och deras ställföreträdare omfattar tjänstgö-
ringen tiotal dagar år.ett Andra tjänstgör någraregel dagarper som
varje år.

Det första alternativet med Civilbefälhavarna ansvariga försom re--
gional samordning påfrestningarvid i fred har bl.a. den fördelen att-
det inom organisationen redan finns personella årligenresurser som
övas i leda verksamhet i krig. Denatt krigsplacerade personalen är



personkännedomharverksamhet,ordinarie tjänst ledai sinattvan
både fred och krig föride finnstill attoch känner sam-resurser som

ochhälso-svåra Särskilt inomsituationer.kunna bemästrahället ska

omfattande arbetsupp-civiIbefälhavarorganisationensjukvården har

erfarenhetochöverblick över attgifter, god sam-avresurserna enen
ellertill krigpåfrestning i fred utvecklasOmlän.mellan fleraordna en

civilbefälha-fördelslutligenkrigsfara, kan detvarje falli omvara en

mellanansvariga för samordningenfrån varitbörjan harredanvarna

länen.

led-får förcivilbefälhavarnalösning innebärMot ansvaretattsomen
organisationenframför allttalarsamordning mellan länellerning att

utbildningplanering,uppgifter i fredframhållits andra äninte harsom
enligt om-beredskapsorganisationDetoch övning. är som enen

när-den förfå slagskulle uppgifteransvarsprincipvänd ett somav

ökaskullebli fler och deti fred skulleinte har. Aktörernavarande

i organisationen.komplexiteten

läns-vilkenregeringen bestämmeralternativet innebärandraDet att

verk-ledahar befogenhetervilka länsstyrelserstyrelse eller attsom
sådan ordningnågon princip. Enintei flera län. Detta ärsamhet ny

-1986:1 102. Rege-i räddningstjänstegenregleradfinns redan nu
mellansamordningkräverräddningsinsatsvidringen kan som enen

deåt länsstyrelserna fattatvå i uppdrageller flera län att re-en avge
.blirdetlänsstyrelsefordras. Vilkenövergripande beslutgionalt som

uppstår. Förutsättningen förfråga situation atti denavgörs somom u
fårverksamhetenlederden länsstyrelsedetta ska fungera är att som

från ärlänsstyrelserdepersonella och andramedhjälp somresurser

verksamheten.berörda av
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Enligt utredningens bedömning kommer behov samordningett av
mellan län föreligga endast i extraordinära lägen -iatt massflykt-en
situation gäller det delscenario 3 när verksamheten blir bådet.ex. -
mycket omfattande långvarig.och mycket Omständigheterna kommer

naturliga skäl frånvariera fall till fall. Det finns ingenatt anledningav

i låsaförväg organisationen vid bestämdatt lösning. Det kan tvärt-en
fördel kunna lägga och befogenheter påatt denom vara en ansvar

myndighet i den aktuella situationen är lämplig försom mest att svara
ledning. Tiden medger sannolikt i de flesta fallen valet myndig-att av
het kan till det råder.lägeanpassas som

Utredningen föreslår ordning innebär frånregeringen fallatten som
till fall bedömer hur samordning mellan län lämpligen ska ske ochen

antingen myndighet civilbefälhavareutser eller länsstyrelseen en en-
eller flera myndigheter regionalt leda verksamheten.att-

l situationer med mycket behov samordning mellan län detstora ärav
givetvis ingenting hindrar även regeringen fattar beslut iattsom en-
skilda fall vilka ska utnyttjas eller åtuppdrarom resurser som en cen-
tral förvaltningsmyndighet göra det. Det kan gälla denatt fördel-t.ex.
ning patienter mellan sjukvårdshuvudmänolika kan bli nöd-av som
vändig dessa själva inte kan hur många och skaom enas taom var en

Även beslutet endast delemot. landet sådanakräverom avser en av
bedömningar sannolikt riksperspektiv. Som utredningen framhållitett

ankommer pådet den centrala sektorsmyndigheten i det här fallet-
Socialstyrelsen utarbeta det underlag regeringens beslutatt som-
fordrar.



Planläggning och andra
förberedelser för mottagande

inkvarteringoch

föregåendeåtgärder det avsnittetUtredningens förslag till i närmast

fårframgått Att kommunernavarit övergripandehar natur. ensom av

mottagande och inkvartering grundläg-skyldighet för äratt ensvara
pågå alltför hinderförutsättning för det skagande att utan storaatt

antal asyl- eller hjälpsökande.kort tid handta ett stortom

emellertid andra förberedelser sker.Det underlättar även typerom av

åtgärdertill utredningen redovisar i det avsnittDe förslag somsom

på reducera del problem enligthär följer sikte över-atttar en av som

uppstå tillkapitel 4 kan komma och förslagenvägandena i att som

och befogenheter inte direkt tillgodoser.ansvar

Dirigering fartygen till lämpliga hamnarav

framhållit mångaUtredningen har i problembeskrivningen fartygatt

hjälpsökande sannolikt till svenskamed asyl- eller kommer oanmälda

gårnågon nackdelDet behöver kanske inte fartygenhamnar. vara om

Stockholm, Gävle Oskarshamn, det finns kapaci-till eller därt.ex. en

på kraftigatillfredsställande sätt klara även den tillfälligtatt etttet

fåtillströmning har redovisats i scenariona. Att i förväg vartvetasom

på emellertid lättare myndig-det för de svenskafartygen är väg gör

uppgifter. Det redovisa-utföra sina utredningen tidigareheterna att av

statligaförslaget den riksdagen begärda utredningen dende att omav

hur samordning övervakningensjöverksamheten ska överväga en av

ståndtill bl.a. led i strävandena öka kunskaper-ska komma är ett att



fartygens destinationer. Enna samordningom ska emellertid även
göra det lättare det behövs dirigeraatt fartygen till de hamnarom där
det för tillfället är lämpligt eller imest varje fall inte direkt olämpligt-

asyl- eller hjälpsökande.att ta emot-

För dirigering ska kunnaatt komma till stånden behövs det rutiner
gör myndigheternaatt överblickarsom läget och besked till deger

i övervakningen och kontrollen medverkande rörliga enheterna om
vilka de har valt.orter Det är naturligtvis möjligtsom i förväg pekaatt

sådanaantalut ett för den händelseorter scenario enligt deett alter-
nativ utredningen beskrivit skulle kommasom utspela sig. Mycketatt
talar emellertid för det i sådantatt lägeett blir nödvändigt att anpas-

valet förhållandentill desa orter då råder.av Det bör räckasom om
det finns i förväg utarbetade principer, vilket den flexibilitetger som
situationen sannolikt fordrar. Det kan organisationen från början ärom
inriktad på bestämda svårtorter ändra på fördelningenatt mellanvara
olika hamnar, förhållandena skulle tala för det.om

Utredningen föreslår Invandrarverket får iatt uppdrag utarbetaatt ett
med kriteriersystem för val ankomstorter och med rutiner förav rap-

portering till de för övervakningen och kontrollenorgan som svarar till
sjöss. Arbetet bör ske i samarbete med Rikspolisstyrelsen, Socialsty-
relsen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket, försvarsmakten
och företrädare för länsstyrelserna, kommunerna och landstingen.

Registrering

Förutsättningen för Sverige ska såatt mångata människoremot som
det är fråga i utredningens scenarion är regeringen harom att uttalat



ihjälpsökande skaasyl- ellerska ske. Ingenmottagandetförsig att

det avsiktende skäl är attbehöva avvisassituationenden somav
på. ärvisa Detsyftar tillförekommande falli attgrundutredningen

helleroch knappastframhållit nödvändigtinteutredningensom -
grundutredninginresande göradeochförmöjligt att enavvar en-

asylsökerutreda denpolisen skafordras närden somtyp omsomav
få sinförmöjlighetgång ellermed attavvisas stannaska attgesen

prövad.sak närmare

fram-scenarionautformningenmedutredningens arbeteiDet har av

uppfattningnågon enstämmiginte harmyndigheternakommit omatt

det lägeAtt ibör omfatta.registreringformenklarevad somaven
antalhandska börjaplötsligtSverige stortnär ettuppkommer, ta om

sannoliktkommeruppfattningarnahjälpsökande, börjaasyl- eller ensa
kvalite-ocksåRisken finnsförsvåra mottagandet.och attfördröjaatt

låg. Konse-början blirtillpersonuppgifternapå insamladede enten

mycket tid,onödigtdenna fasarbetet i attkan bli tarkvenserna att

regionalt ellersituationenfå överblicksvårt överdet blir cen-att en
elleralla asyl-ochgår följa utvecklingenoch intetralt t.ex.att se var

iska skeRegistreringenplacerade.slutligen blirhjälpsökande samma

samordning.angeläget medoch dethälsokontrollen ärfas ensom

får samarbeteuppdrag iföreslår Invandrarverket iUtredningen attatt

regi-förutarbeta principerSocialstyrelsenRikspolisstyrelsen ochmed

Tillgenomförandet.det praktiskarutiner föroch förberedastrering

registreringenblankett förhör utformauppgiftenden att ensenare
utbildningenklareunderlag förmanual kan utgöraoch avensomen

utföra registreringen.skabl.a. polisenpersonal inomden som
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Det behövs framgått också rutiner gör detsom möjligt förasom att
över uppgifter enskilda asyl- eller hjälpsökande tillom andra iorgan
kedjan mottagande eller till myndighetav skaorgan en som samman-
ställa uppgifter så bl.a. regeringen fåratt överblick över läget ochen
kan följa utvecklingen.

Utredningen föreslår lnvandrarverket skaatt förbereda förett systern
överföring och sammanställning uppgifter enskilda individerav om
från myndighet till ofta också mellanen nivåerolikaen annan i för--

Ävenvaltningen. detta arbete bör ske i samråd med de olika organ
kommer delta i verksamhetenattsom och har synpunkter på behovet

uppgifter de asyl- eller hjälpsökande,av Rikspolisstyrelsenom t.ex.
och företrädare för länsstyrelserna, kommunerna och landstingen.

Polisens personalresurser

Polisens arbetsuppgifter i de massflyktscenarionatre kommer att
mycket omfattande och arbetskrävande.vara Utredningen har pekat

på personaltillgången bådeproblem i sambandett med registre-som
ringen och när polisen ska upprätthålla ordning och säkerhet. Det
kommer bli nödvändigt föratt polisen prioritera mellanatt olika be-
hov. Scenariona visar det sannolikt ocksåatt blir nödvändigt att an-

personaltillgången till arbetsbelastningenpassa och jämna bådeatt ut
mellan polisdistrikten inom län och mellan länen.ett Den samordning

i scenariona sker överenskommelsersom mellan de lokalagenom
polismyndigheterna kommer inte tillräcklig föratt de behovvara stora

det gäller. Rutinerna skapar lättsom tvekan och osäkerhet hos många
myndigheter. Risken är detta fördröjer hanteringen.att
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detregistreringen ärarbetsuppgifter det gäller närmastdelFör en --
Ävenarbetet.polispersonal alltnödvändigt just görinteövrigtför att

från ochpersonal Tullverketadministrativa personal ochpolisens t.ex.

för polisenskunna delta inomInvandrarverket skulle ansvar.ramen

får ytterligareföreslår Rikspolisstyrelsen i uppdragUtredningen attatt

polispersonalför överföringska gällavilka principeröverväga avsom
både scenarion de slagifrån polisdistrikt till ut-ett annatett somav

händel-betänkandet och vid de slagdet härbeskriver iredningen av

fortsatta arbetet.behandla i detutredningen kommer attsomser
också bedöma vilkasammanhangetRikspolisstyrelsen bör i det typer

anspråk från myndig-i andrapolisen skulle kunnapersonal tasomav
medöverenskommelserfrån organisationer och träffaochheter myn-

organisationerna detta.ochdigheterna om

fårföreslår Rikspolisstyrelsen i uppdragvidareUtredningen attatt

beredskapspoliserföreslå principer för användningenochöverväga av
Tillgångenutredningens arbetehändelserdenvid typ som avser.av

öka,dessa uppgifter kan kommapå personal för bl.a. att stats-om

tjänste-förslag till regler för rekryteringgenomför detmakterna av

betänkandehar redovisat i sittPliktutredningenpliktiga som

992: 39 Totalförsvarsplikt.1SOU 1

länsstyrelsernas och kommunernasPlanläggning av

verksamhet

fåroch länsstyrelsernaförslag leder till kommunernaUtredningens att

långtgående befogenheter inomochomfattande ett om-ett ansvar
några länssty-verkar. En del kommuner ochnormalt interåde där de



relser århar under enkel planläggning och lednings-senare genom en
övningar förberett sig för kunna större antalatt asyl- ellerta emot ett

Östersjö-hjälpsökande. Det gäller framför allt kommuner och län vid

kusten.

Utredningen föreslår samtliga länsstyrelser får i uppdragatt iatt sam-
arbete med kommunerna i länen förbereda mottagandet asyl- ellerav
hjälpsökande i större skala. Det kan för den enklare planläggning som
behövs räcka med förteckningar över personal inom eller utanför kom-

normala organisation det kan lämpligt rekryteramunens som attvara
till verksamheten och inventering lokaler och utrustningen av som
också kan behöva anspråk.i Uppdraget bådebör gälla kust-tas och

gränslänen, där de asyl- och hjälpsökande först och inlands-tas emot,

länen, där de placeras för inkvartering och olika slag vård.senare av

Länsstyrelserna och kommunerna bör särskilt överväga hur lednings-

funktionen ska En viktig förutsättning för effektivtut. lednings-ettse
arbete är verksamheten syftar till spridaatt information inomattsom
varje myndighet och mellan de samverkande myndigheterna fungerar

bra. Planläggningen ska framför allt syfta till visa hur kommunernaatt
snabbt kan gångkomma i med mottagningsverksamheten. En sam-
verkan kan sannolikt mångai fall ske mellan antal kommuner iett

länen och även förutsättningarna för detta samarbete bör belysas.

Utredningen framhållithar redan planläggningen kan utgöraatt en
grund för den planering och övning för verksamheten krig och vid

krigsfara kommunen skyldigär för. Det ocksåkanattsom ut-svara
såtryckas kommunen bör till denna planläggningatt för bered-attse



kanåtgärder innebär deni krig inkluderar bl.a. deskapen taattsom

för dennahjälpsökande. Ett skälenantal asyl- ellerstörreemot ett av

vid krigsfara kan kommakrig ellerintegrering är kommunen även iatt

Sve-söker hjälp iantal utlänningarbehöva ta emot ett stortatt som

civilbefäl-förberedelsergälla derige. Detta kan vidare komma att som

verksamhetkunna leda ävenbehöver eventuellthavarna göra för att

fred.i

fårföreslår länsstyrelserna och kommunernaUtredningen vidare att

över-planläggningen ochuppdrag uppgifteri sammanställa attatt om

be-sinför regeringen redovisardessa till lnvandrarverket,lämna som

innehålletdömning i dem.av

Information till allmänheten

tecknat i de delscena-olika händelseförlopp utredningenDe tresom
Eninformation till allmänheten.kräver omfattanderiona mycketen

grunden förinformation mellan myndigheterna utgörbra inom och

utgå frånmåstesådanEn informationinformationen till allmänheten.

såoch och lämnasmänniskornas behov. Den ska öppen sannvara
från olikaockså informationenmöjligt. Det viktigttidigt är attsom

så myndigheternasamstämmig,myndigheter samordnad ochär att

lämnar dubbla budskap.inte

det ärmyndigheterna uppgifter de olika slagflesta medDe somav

någon infor-formfråga i utredningens massflyktscenarion har avom

emellertid finnas skäl för demationsberedskap. Det kan somorgan

mottagandet ochsärskilda kravblir berörda överväga vilkaatt som

hjälpsökandeantal asyl- elleromhändertagandet mycketett stortav



skulle innebära. Det handlar enligt utredningens mening bl.a. attom
klargöra vilka fackkunskaper det är nödvändigt desom att personer
har ska för informationsarbetet.som svara

Utredningen föreslår Styrelsen för psykologisktatt försvar får i upp-
drag tillsammans med företrädareatt för Invandrarverket, Rikspolis-

styrelsen, Socialstyrelsen, länsstyrelserna, kommunerna och lands-
tingen utarbeta allmänna råd för informationsverksamheten vid motta-
gande asyl- och hjälpsökande i den skalaav utredningenstora som
beskriver i sina delscenarion.tre

Planläggning hälsokontrollenav m.m.

Hälso- och sjukvården trångär sektor framför allt månganären
människor dåligi kondition fysiskt och psykiskt i delscenarionasom

Även2 och 3 kommer till Sverige. i scenario får1 hälso- och sjukvår-
den emellertid hel del arbetsuppgifter den inte är vid.en som van
Det finns också skäl olika slag förberedelseratt underlättagenom av
arbetet när samhället plötsligt ska handta antal asyl-ett stortom
eller hjälpsökande. Samordningen mellan den hälso- sjukvårdoch

är uppgift för landstingensom och det hälsoskydden kommunensom
har för behöver tillgodoses.ansvaret

Socialstyrelsen har övergripande för planeringett och försörj-ansvar
ning inom hälso- sjukvård,och socialtjänst och miljö- och hälsoskydd

inför kriser och krig. Till myndighetens uppgifter hör också få tillatt
stånd planering hälso- och sjukvårdens insatseren vid fredstidaav
katastrofer framför allt livräddande åtgärder i påskalastor ute en-
skadeplats eller i skadeområde. Denett detaljerade planeringenmer
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sjukvården både verksamheten i krig eller krigs-inom hälso- och av-
och katastrofinsatser fred sker emellertid hos huvudmän-fara iav -

Socialstyrelsen underlag för planeringensjälva. har utarbetat ettnen
innebärberedskapen i kriginriktning verksamheten. Försom ger en av

civilområdena denSocialstyrelsen beräknardet för ochatt vart ett av

vårdplatseroch bör finnas i denoperationskapacitet det antal som

sjukvårdens Civilbefälhavarnascivila hälso- och krigsorganisation.

sjukvårdshuvudmännenuppgift med kommaär överensatt upp-om

delningar mellan dessa.

påUnderlaget planeringen insatser fredstida hot inriktatför ärmotav
innehållermetoder och principer för verksamheten och ingen beräk-

vårdplatsbehovet. Civilbefälhavarna ining har ingett.ex. ansvarav

det här sammanhanget.

föreslår fårUtredningen Socialstyrelsen i uppdrag tillsammansatt att

sjukvårdshuvudmännenmed företrädare för överväga metoder och

hälso-principer för den hälsokontroll inkl. smittskyddskontroll och- -
sjukvård flyktingar i skala skulleoch mottagande mycket storavsom

häl-komma fordra. Det viktigt för smittskyddsverksamhetenäratt att

sjukvården fåroch fortlöpande uppgifter vilka smittsammaso- om

förekommer eller hjälpsökan-sjukdomar i de länder de asyl-som som

bestå frånde har lämnat. Detta slag förvarning kan uppgifterav av
frånsvenska beskickningar utomlands eller internationella organisa-

ÄvenWHO. massmediernas rapporteringtioner kan till nyttasom vara
Övervägandena ocksåi det här sammanhanget. bör bl.a. omfatta

hälso- sjukvårdensamordningen mellan och och hälsoskyddet.

sjukvårdshuvudmännenUtredningen förutsätter själva övervägeratt



åtgärdervilka de bör vidta för lokalt och regionalt förberedasom att
Övervägandenamottagandet. bör särskilt omfatta de problem som

kan uppkomma många de asyl- eller hjälpsökandena har smitt-om av
sjukdomar eller påbär smittämnensamma och bl.a. samord-avse

ningen mellan Ävenhälso- och sjukvården och hälsoskyddet. frågor

laboratorieberedskapen bör behandlasom i det här sammanhanget.

Sjukvårdshuvudmännen bör till Socialstyrelsen redovisa de uppgifter
och bedömningar framkommit hälso- sjukvårdensochsom genom
förberedelser för mottagandet asyl- eller hjälpsökande i skala.av stor
Socialstyrelsen bör få i uppdrag göra sammanställningatt en av upp-
gifterna och till regeringen överlämna sin bedömning sjukvârdshu-av
vudmännens beredskap.

6.4 Behovet rättsligt regeraatt

verksamheten

De förslag åtgärdertill utredningen redovisar i betänkandet ford-som
i flera fall rättslig reglering i formrar lag. Det handlar delsen av om
föreskrivaatt vilka skyldigheter kommuner och landsting ska ha, dels

statliga myndigheterattom kommuner ochge landstingsamt möjlig-
heter det behövs förfogaatt över personal och egendom.om

Den verksamhet kommuner och landsting enligt utredningenssom
förslag ska för eller berör deras verksamhet och följaktligensvara som
behöver Iagregleras är denna:

Inkvartering, utspisning, kommunentransporter m.m. som
för;svarar



utför skyldighetsukvárdshuvudmännenHälsokontrol attsom
smittskyddsåtgärder förelig-sjukvård förakut och att svarage

redan;ger

för;länsstyrelsernailänenLedning verksamhet svararsomav

uppdrarregeringen för ellerLedning verksamhet svararsomav
genomföra.eller regionalaát centralaandra myndigheter att--

myndighetersenbart berör statligaDetaljer i och uppgifteransvar som

bli resultatet övervägan-åtgärder kandeverksamhet t.ex. avsom-
polisens registre-till sjöss ochövervakningen kontrollenden ochom
beslutarregeringenregleras förordningarring om.somgenom-

betänkandet har över-avsnittutredningen redovisat i fleraSom av
på regeringensStatens invandrarverk,Per-Erik Nilsson,direktör upp-

skyddssökan-vistelsetistånd förtill lagförsagdrag utarbetat ett om

krisomráden.från ellerutlänningar konflikt-de

landsting ska lag-ochkommunerFrågan skyldigheterna förhurom
för-få möjligheterskaolika slaghur myndigheterregleras och attav
detlagstiftningegendom vilkenpersonal ochfoga över typ somav-

åstad-Det gäller bl.a.aspekter.införa har fleralämpligt attär att -
:Bestämmel-möjligt.så allmängiltigakomma lösningar är somsom

asyl-mottagandevidanvändas inte barahelst kunnaska avserna
påfrest-också vid slagandrahjälpsökande i skalaeller stor utan av

.skavattenförsörjningen. Delångvariga avbrott i el- ellerningar, t.ex.

utredningenhändelsersåledes tillämpas vid flera dekunna somav

för huvuddragenEn redogörelsescenarion.behandlar i sina övriga sex

finns i kapiteli dessa scenarion



För utredningens räkning har utarbetats promemoria med synpunk-en
på den rättsligater reglering åtgärder påfrestningar i det freds-motav

tida samhället de olika slag utredningen redovisar iav betänkan-som
det. Promemorian visar på de avvägningar det är nödvändigtsom att
göra med hänsyn till bl.a. regeringsformens föreskrifter förhållan-om
det mellan enskilda och det allmänna.

Följande avsnitt innehåller redogörelse och diskussion baserad påen
promemorian. Utredningen vill framhålla den på detta stadiumatt i
sitt arbete inte ställning till vilkentar lagstiftningtyp det kanav som

lämpligt välja. Detta kommeratt skevara först när utredningenatt
har gjort de överväganden blir följden övriga scenarion ochsom av
utredningens bedömning kommer följaktligen redovisas iatt annat
sammanhang längre fram.

6. 5 Olika sätt rättsligt regeraatt

beredskapen utredningensom

föreslår

Inledning

Promemorian frågor hurtar rättslig reglering samhälletsupp om en av
åtgärder vid påfrestningar i det fredstida samhället kan komma att se

Övervägandena skerut. bakgrund bestämmelsernamot i regerings-av
formen och lagstiftning i liknande ämnen. Deannan närmast följande
avsnitten innehåller redogörelser någraför lagar har central bety-som
delse i det här sammanhanget och förfogande i krigsom avser-

och för de bestämmelserm.m. gäller åtgärder vidsom om extraor--
dinära förhållanden i fred, ransonering ocht.ex. räddningstjänst. Re-
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kristidslag-innehåller beskrivningar ävenkortadovisningen av annan

några synpunkter islutligen förredogörUtredningenstiftning. prome-

skäl välja.det kan finnaspå modellvilkenmorian attsom

Förfogandelagen

uppbyggnadLagens

regeringen4-6 §§ enligt vilkaförfogandelagenbestämmelser iDe -
bemyndigas be-regeringen bestämmermyndighet atteller somen -

i krig. Re-riket kommerförfogande träder i tillämpningsluta omom
ska tilläm-helt eller delvisfår bestämmelsernaföreskrivageringen att

situationer, nämligeni andraävenpas

i krigsfara;Om riket är

förhållandensådana ärråder utomordentligadetOm2. som
ochhar befunnit sigeller krigsfara vari riketföranledda krigav

ellerförhåannden föreligger knapphetföld dessadet till avom
på förviktknapphet inom riket egendomfara förbetydande av

fokförsörjningen; ellerellertotalförsvaret

försvarsbered-nödvändigt med hänsyn tillsigOm det visar3. att
227 §tjänstgöring med stödinkalla värnpliktiga tillskapen av

7947:967.28 § värnpliktslagen1eller mom.mom.

får situationer extraordinär sättai fredstidainteRegeringen naturav
framhållatillämpning. Utredningen villförfogande i attreglerna om

riks-väsentliga delar har förändrats sedanhotbilden ifredstidaden

framgåttSomstiftade förfogandelagen.1970-taleti slutetdagen av
i produktionenkapitel 1 har förändringarnaredovisningen i varoravav

lett tilldistributionen och administrationenoch itjänsteroch stor-en

i samhället.specialiseringen och komplexitetenökatskalighet, som



Nya metoder för produktion och hantering och kemiskaannan ämnen
med tidigare okända risker har tillkommit. De tekniskastora systemen
har efter hand blivit alltmer inflätade i varandra. Konsekvenserna av
de allvarliga olyckor och andra påfrestningar äger sprider sigsom rum
lättare än tidigare från verksamhet tillen en annan.

Riskerna begränsas i allmänhet inte heller territoriella gränser. Deav
ökande internationella kontakterna är viktigt elementett i utveckling-

de fredstida hoten. Vi kan inteen av längre i utsträckningsamma
förr avskärma från riskersom växer fram i andraoss länder.som

4 § förfogandelagen i vilket syfte förfogande föranger ellerstatens
räkning får ske. Förfogandetannans ska tillgodose för totalförsva-ett

eller folkförsörjningenret ofrånkomligt behov egendom eller tjäns-av
inteter, olägenhet kan tillgodosesutan påsom sätt.annat

Av 5 § framgår åtgärdervilka begreppet förfogande innefattar.som
Det går i anspråkt.ex. fastighetatt ta med nyttjanderätten och an-

egendom med nyttjanderättnan eller äganderätt. En kan åläg-person
tillfällig uppgift för försvarsmaktengas en Vägvisare, budbärare,som

arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal. En ägare eller innehavare av
lageranläggning elleren transportmedel kan ålagdbli förvaraav att

egendom respektive utföra 6att §transporter. vilka förbere-anger
dande åtgärder får vidtas. 7-15 §§ innehåller begränsningarsom

gäller formerna för åtgärderna.som

Övriga bestämmelser i förfogandelagen gäller grunderna för ersättning
för förfogande, handläggning ersättningsärenden, utbetalningav av



rik-förfogande ärvilkendenersättning, uppgiftsskyldighet för mot ett

i lagen.bestämmelsernaför brott mottat samt ansvar

konstitutionella bakgrundenDen

träderfullmaktslag. DenFörfogandelagen utformadär somsom en
ochkrigsfarariket i krig. Vidframgått tillämpning ärautomatiskt i när

emel-måsteförhållanden regeringenandra utomordentligaunder vissa
itillämpas.besluta lagen skalertid attom i
i

meddelaregeringens kompetensochBestämmelser riksdagens attom
föreskrifter8:3 RFRF. Enligt skaiföreskrifter finns regeringsformen

åliggan-gällerallmänna,förhållandet enskilda och detmellan somom
personligai enskildasingreppenskilda eller i övrigtden för avser-

Sådana före-förhållanden meddelas lag.eller ekonomiska genom-
sådant förfo-ochrekvisitionskrifter är bl.a. bestämmelser annatom

gande.

be-kan efter riksdagensriksdagen RegeringenLag stiftas ensam.av
föreskriftermeddela8:7 RF förordningmyndigande enligt somgenom

bemyndi-framhållasskavissa särskilt angivna Detämnen. attavser
inteoväsenligt undantagi detta sammanhanggandet ettutom --

ochfri-demeddela föreskrifter begränsarregeringen rätt att somger
Äganderätten ingår ochfri-2 inte ii kap. RF.rättigheter som avses

2:18 föreskriver varje medborgareFlFrättighetskatalogen, attmen
sådantanspråk expropriation elleriegendom annattas genomvars

grund-enligttillförsäkrad ersättning för förlustenförfogande ska vara

bestämda i lag.ärer som



De i 8:7 RF angivna ämnena är

Skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa;

Utännings vistelse iriket;

3. ln- och utförse eller andra tilgångar,av varor, av pengar av
tillverkning, kommunikationer, kreditgivninng, näringsverk-
samhet, ransonering eller utformning byggnader, anlägg-av
ningar och beb yggesemiüö;

4 Jakt, fiske, djurskydd eller och miljövård;natur-

5. Trafik eller ordningen på allmän plats;

6. Undervisning och utbildning;

Förbud sådantröja någonatt har erfarit i allmän tjänstsom eller
under utövande tjänsteplikt.av

Lagstiftningen i krig behandlas 13:6i RF. Regeringen kan med stöd
bemyndigande i lag förordningav sådanameddela föreskriftergenom

enligt grundlag ska meddelassom lag, riket är i krig eller igenom om
krigsfara eller det råder sådana utomordenntliga förhållandenom som
är orsakade krig eller krigsfara riket har befunnitav sig Omav som
det även i fall är nödvändigtannat med hänsyn till försvarsberedska-

kan regeringen med stödpen, bemyndigande i lag förord-av genom
ning bestämma i lag meddelad föreskriftatt rekvisition ellerom annat
sådant förfogande ska börja eller upphöra tillämpas. Det skaatt i en
lag med bemyndigande detta slag under vilka förut-av noga anges
sättningar bemyndigandet får utnyttjas.

Departementschefen uttalar i propositionen till RF prop. 1973:90, s.
444f det är angelägetatt den konstitutionellaatt nödrätten begrän-



så mycket möjligt. Enligt departemenstchefen är detsas som av syn-

nerligen betydelse det redan i fred finns konstitutionella reglerstor att

möjliga utsträckning det möjligti största gör för statsmakternasom

offentliga ioch andra även krissituatoner inom grund-attorgan agera

lagens Detta reducerar riskerna för tvister konstitutionelltdetram. om

svå-riktiga i de offentliga handlande, samtidigt det blirorganens som

för oansvariga gripa makten i kritiska lägen.attrare grupper

13De i kap. RF intagna reglerna det möjligt i mycketgör bety-att en

dande utsträckning bryta igenom det ikonstitutionella regelsystemet

övrigt. Det är därför enligt departementschefens angelä-uppfattning

tilllämpningsområde såreglernas möj-begränsas mycketget att som

ligt. De flesta bestämmelserna i 13 kap RF tillämpligaär dessa skälav
någrafallendast i krig eller i krigsfara. Föreskrifterna i hörhitavser -

sådana förhållanden6 § utomordentligaäven föranleddaär avsom-
krig utomlands eller riket har befunnit sig i krig krigsfara.ellerattav

28 § 1 värnpliktslagen föreskriver höjdVärnpliktig underattmom. en

beredskap skyldigär fullgöra krigstjänstgöring. 27 § 2Enligtatt mom.

behövsär Värnpliktig det med hänsyn till landets försvars-en om-
påberedskap skyldig det regeringen bestämmersätt fullgöraatt-

beredskapsövningar. Lagen 1992:1403 höjd beredskap före-om

i Sverige kanskriver beredskapen höjas för stärka totalförsva-att att

Höjd beredskap antingen skärpt beredskap bered-är eller högstaret.
ÄrråderOm Sverigeskap. i krig högsta beredskap.är landet i krigs-

råder förhållandenfara eller utomordentliga är föranledda attsom av

det krig utomlands eller Sverigeär har varit i krig krigsfaraellerattav

får regeringen bestämma skärpt Såeller högsta beredskap. snartom

27inkallelse enligt § 2 fårhar skett värnpliktslagen regeringenmom.



med stöd lag bestämma i lag meddeladav att föreskrift gällersom
rekvisition eller förfogande ska börja eller upphöra tillämpas. Dettaatt
följer 13:6 första stycket sista meningenav RF. Denna möjlighet till
delegering har riksdagen använt sig även i förfogandelagen.av

ärnattEn följd det begränsade tillämpningsområdetav i 13 kap. RF
delegerande normgivningsmakt åt regeringenav i krissituationer som
inte är säkerhetspolitisk måste haav natur stöd i 8 kap. RF. Departe-
mentschefen finner inte det skulleatt några olägenheter förena-vara
de med detta prop. 1973:90, 456.s.

Motiven för bearänsninaen i förfoaandeaaens tiämpninasområde

Den konstitutionella grunden för fullmaktslagstiftningen kom genom
1974 års RF i läge.ett nytt

Förfogandelagen rekvisitionslagenersatte 1942:583, beredskaps-
förfagandeagen 1942:584 och amännna förfogandeegen
1954:279. Räckvidden olika i dessa lagar prop 197778:72,var tre
sid 25f. Rätten rekvireraatt egendom enligt rekvisitionslagen förut-

rikets försvarsmaktsatte att eller någon del därav påställts krigs-
fot. Detta gällde åtgärdenoavsett syftade tillom upprätthållaatt ri-
kets neutralitet eller avvärja befaratatt eller påbörjatett Be-angrepp.
redskapsförfogandelagen skulle tillämpas i tidigare riskskedeett än
rekvisitionslagen. Tillämpningen denna lag skulle upphöraav rek-om
visitionslagen blev tillämplig. Beredskapsförfogandelagens ändamål

under beredskapstillståndatt innanvar mobilisering ännu hade- an-
befallts möjliggöra tvångsanskaffning vissa förnödenheter förav-
försvarsmaktens behov.
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ochfrån rekvisitionslagenskillnadtillförfogandelagenAllmänna var -
situationer näri vissatillämplig ävenberedskapsförfogandelagen -

säkerhetspoli-hadeförhållanden inteutomordentligaråddedet som
ellersig i krigriket befanntillämpas närskulleLagentiska orsaker.

knapphetförbetydande faraellerockså knapphetvidkrigsfara, men
eller förkrigsbrukerfordrades förpå förnödenheterriketinom som

befolk-vikt förellerförsvarsberedskapekonomisk var avannarssom
skulleknapphetföreller faranKnapphetenproduktionen.ellerningen

mellaneller krigbefunnit sig iriketkrigföljduppkommit tillha somav
hän-utomordentliginträffadriketellerfrämmande makter utomannan
för-allmännamed stödförfoganderegeringenBeslutdelse. avomav

kristillståndvid fredstidasåledes möjligtintefogandelagen somvar

skeenden.inreorsakatshade av

koncentrationtotalinnebärakom inteår förfogandeag7978 att en

förfogandelagstiftningen.kompliceradevittförgrenade ochdenav
bestämmelserkomplexdehamnadeförfogandelagenUtanför av

frågor.närliggandeochprisregleringransonering,regleradesom

utformningprincip förvaletunderlättade13:6 RFTillkomsten avav
ochförfogandelagstiftningenibestämmelsernade gemensammaav

Paragrafentillämpning.lagensförutsättningen förgällde somsom
tillämp-gjordeförfogandelagenförgrundenstatsrättsligadenutgör

förområdetbemyndigandelagstiftningen snävare änningsområdet för

ochkrigområde utöveromfattarförfogandelagen. Dettaallmänna -
förhållanden är föran-utomordentligasådanakrigsfara endast som-

räck-Detbefunnit sig.Sverige harvarikrigsfarakrig ellerledda avav
utomordentligorsakatsharknapphetslägetinte att en annanaver
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händelse har inträffat riket ochutom än mindresom sådanav en- -
händelse har ägt inom riket.som rum

l propositionen till förfogandelagen framhåller föredraganden deom
situationer i vilka lagen ska kunna tillämpas:

Det frånär rättssäkerhetssynpunkt angeläget för bemyn-att ramen en
digandelagstiftning inte görs vidare än omständigheterna kräver. Den

utgångspunktennaturliga för fastställande sådan utgör 13av en ram
kap. 6 § RF. Utanför det föreslagna tillämpningsområdet bör alltså
falla sådana utomordentliga förhållanden har orsak än krigsom annan
och krigsfara. Detta innebär inskränkning i jämförelse med allmän-en

förfogandelagens tillämpningsområde.na En följd härav blir iatt man
bristsituation inte har sinen grund i krig eller krigsfara fårsom finna

stöd i lag än förfogandelagen för åtgärderannan innebärsom att
egendom fråntas enskilda. Sådana åtgärder kan behöva vidtas för att
bl.a. genomföra ransonering. Också i andra fall,en vid naturkata-t.ex.
strofer, kan finnas behov tillgripa förfogande.att Mot dennaav bak-
grund kan det sättas frågai vilket också gjordes under remissbe--
handlingen inte tillämpningsområdet för dennaom föreslagna för--
fogandelagen bör utvidgas till omfatta ocksåatt angivna situa-nyss
tioner.

Föredraganden anförde emellertid längre fram i propositionen:

Som jag redan framhållit bör lagstiftning lämnar regering-en som
fullmakt ingripa i enskildaen att medborgares rättigheter såettges

snävt tilllämpningsområde möjligt. En lagstiftningsom är avseddsom
för krig och beredskap bör därför inte inrymma fullmakter kansom
utnyttjas i fredstid. Behovet fullmakt för regeringen beslutaav att om
förfogande vid fredstida ransonering bör tillgodoses inom förramen
ransoneringslagstiftningen. Om i fredstid skulle uppkomma andra
behov förfogande, torde i regel finnas tid förav riksdagsbehandlingen

frågan åtgärdervilka kan behövas.av Skulle såom intesom fal-vara
let, vid naturkatastroft.ex. omfattning, haren stor anledningav man

räkna medatt myndigheternaatt stöd förfogandelagstift-utan av en
ning får tillgång till den egendom behövs för mildra katastro-som att
fens verkningar.
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Ransoneringslagen

förfogandelagens. DepåminnerutformningRansoneringslagens om
nödbeslutfattaregeringen rätt6-9 §§bestämmelser att avsom ger

Regering-kommer i krig.i kraft riketträder automatisktvisst slag om
delvis skabestämmelser helt ellerocksåfår föreskriva dessaatten

tillämpas om

krigsfara;Riket är i

befunnit sig ellerkrigsfara vari riketkrig eller2. till följdDet avav
eller bety-föreligger knapphetutomordentlig händelseannanav

på vikt förförnödenhetför knapphet inom riketdande fara av
dennaFöreskrift enligtfolkförsörjninngen.totalförsvaret eller

underställasår. Föreskrift skaviss tid, högstskapunkt ettavse
månad utfärdats.efter den harprövning inomriksdagens atten

får det är§§ regeringen6-9 tillämpligaransoneringslagens ärNär om

föregående avsedd för-styckehushållningen med inödvändigt för en
får saluhållas, utbjudas veder-denna inteföreskrivanödenhet motatt

föreskriva des-Regeringen kan ävenöverlåtas eller förvärvas.Iag, att

förnö-villkor ellerfår under vissaendast ägatransaktioner attrumsa
ändamål.vissafår användas endast fördenheten

iransoneringslagenibestämmelsernafullmakt sättaRegeringens att

förfogande-motsvarande fullmakt ividsträckt äntilllämpning är mer
framgått vissa si-gäller ii ransoneringslagenFullmaktenIagen. som

sig i krig eller krigsfara. Rege-befinnerriket intetuationert även när

RF13:6på utanför förgår den här punktenkompetensringens ramen

på RF.8 kap.stöder sigoch även



Oljekrislagen och prisregleringslagen

Även oljekrisagen 1975:197 är fullmaktslag. Regeringen fåren
under förutsättningar framgår 2 § föreskriva 6-9 §§som av att ran-
soneringslagen ska äga tillämpning.

Enligt 8 § prisregeringsagen 1989:978får regeringen föreskriva att
vissa bestämmelser i lagen ska tillämpas när det någonav annan
orsak än krig eller krigsfara är risk för allvarlig prisstegring påen en
eller flera viktiga eller tjänster. Bestämmelsernavaror bl.a. pris-avser

förhandsanmälningskyddstopp, tvångskartellering.och

Den rättsliga grunden för de bestämmelser i ransonerings-, oljekris-
och prisregleringslagarna bemyndigar regeringensom sätta lagarnaatt
i tillämpning 8:7är tredje stycket RF.

Räddningstjänstegen

Räddningstjänstagen l1986:1 102 innehåller i första hand föreskrifter
hur samhällets räddningstjänstom ska organiseras och bedrivas. Med

räddningstjänst de räddningsinsatseravses eller kommu-statensom
för vid olyckshändelsernerna för hindrasvarar och begränsaatt ska-

dor på människor eller egendom eller i miljön. Räddningstjänsten om-
fattar åtgärder vid brand och andra olyckshändelser översväm-som
ningar, jordskred och utsläpp olja eller farliga ämnen.av

l lagen ingår också bestämmelser olycks- och skadeförebyggan-om
de åtgärder ska vidtas dels kommunerna,som dels enskildaav av -
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andra anlägg-byggnader ellerinnehavareellerallt ägareframför av

ningar.

rättigheterbestämmelserinnehåller slutligenRäddningstjänstlagen om
enskilditjänsteplikt, ingreppenskilda bl.a.förskyldigheteroch om-

till ersättnning.och rätträtt

räddningstjänstlagen§år enligt 446518 och ärmellanVarje person
på anmodanräddningstjänstenförmåga medverka iefterskyldig att

inomtjänstepliktiga bosattaärräddningsledaren. Bland de somav
räddnings-förnämndfår kommunaladenkommunen som svarar

ingåfrivilliga förhandi första attlämpligatjänsten ta ut personer --
övning-delta iskyldigaärDeräddningsvärn. atti kommunens uttagna

år.20 timmarhögstunder perar

enligtanläggning ärbyggnad ellertillinnehavareellerEn ägare en
livräddningsutrustning.ochhålla brandsläcknings-§ skyldig41 att

upplys-lämnaskyldighetochockså larmaplikt attDet finns att enen
räddningstjänst.ianvändaskanegendompersonal ochningar somom

in-Dessaenskild rätt.också fordra ingrepp ikanRäddningstjänsten

elleregendomför liv, hälsa ellerfaratill avvärjasyftakan attgrepp
självbereda sigfår §enligt 45Räddningsledarenmiljön.skada iför

elleravspärrafastighet,tillträde tillpersonalmedverkandeoch annans

förstöraellerbort,omrâde, använda, föra utrymma egen-ettutrymma
försvar-ingreppet äri rätt,andra ingreppgöradom samt annans om

den skada ingreppetbeskaffenhet,till faransmed hänsynligt som

i övrigt.omständigheternavållar och



Viss undantagslagstiftning

Med stöd 13:6 RF har riksdagen i flertalav lagarett tagit in bestäm-
melser vissa undantag från föreskrifternaom gäller under krigsom
och krigsfara Dessa bestämmelser är tillm.m. sin karaktär full-en
maktslagstiftning.

l utlänningslagen 1989:529 finns regler i 12 kap. 4 och 5 §§ som
regeringen rätt sådanaunderger förhållandenatt i 13:6som anges

RF krig, krigsfara m.m. meddela föreskrifter bl.a. gäller utlän-som
ningars inresa, och vistelseutresa i landet.

25 § hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 föreskriver regeringenatt
får meddela särskilda föreskrifter hälso- och sjukvården i krig,om vid
krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden är föranleddasom

landet har befunnitatt sig i krigav eller krigsfara.

l socialtjänstlagen 1980:620, häsoskyddsagen 1982:1080 och
smittskyddslagen 1988:1472 finns slag föreskriftersamma av som

25i § hälso- och sjujkvårdslagen.

Tänkbara modeller för lagstiftning

Allmänt

Flera lagar har framgått den föregåendesom redovisningen bety-av
delse för åtgärder behöver vidtas i krig eller vidsom krigsfara. En del

denna lagstiftning är s.k.av undantagslagstiftning fullmaktslag-en
stiftning och bygger i huvudsak på föreskrifterna i 13:6 RF. Denna



fredextraordinära händelser ikan inte tilllämpas vidlagstiftning utan

liknandepå Införandetoch krigsfaraenbart krigsiktetar m.m. av en

regerings-sannolikt ändringar ii fred fordrarlagstiftning för händelser

formen.

6.5 har den fredstidaframhållit i avsnitttidigareSom utredningen

riksdagen i slutetförändrats sedani väsentliga delarhotbilden av

produktionenFörändringarna iförfogandelagen.stiftade1970-talet av

tilladministrationen har lettdistributionen ochtjänster och iochvaror
ioch komplexitetenspecialiseringenstorskalighet, ökat sam-somen

kemiskahantering ochproduktion ochmetoder förhället. Nya äannan
tekniskakommit fram. Deokända risker harmed tidigareämnen stora

varandra. Riskernainflätade ihar efter hand blivit alltmersystemen

De ökandeeller territoriella gränser.inte sektoriellabegränsas av
å

integrering näringslivmed alltinternationella kontakterna större av

inte ihotutvecklingen. Vi kanviktigt element isamhälleoch är ett ,V
från växeravskärma riskerutsträckning förr somosssomsamma

länder.andrafram i

tillämpningsområde utökasförfogandelagensKan

tillämpnings-förfogandelagensmetod utökalagtekniskt enkelEn att

går påtilläggområde 2 § denna lag föra ini attär utettatt somav
såda-råder4-6 §§ detfår ska tillämpas,föreskrivaregeringen att om

förhållanden Punk-föranleddautomordentliga ärsom avna
ii koncentrerad formbeskrivningmedersättsterna angersomen

normgivningskompetens.ska hasituationer regeringenfredstidavilka

ärtillämpning§§ förfogandelagen i4-6fullmakt sättaRegeringens att



för närvarande grundad uteslutande på 13:6 RF. För riksdagen iatt
lag fåska bemyndiga regeringen förordningatt meddela före-genom
skrift i andra situationer sådanaän i 13:6 RF fordrassom avses att
föreskriften något de ämnen 8:7i RF.avser Ettav som anges annat
krav är den utfärdade föreskriftenatt inte får begränsa någon deav
mänskliga fri- och rättigheterna i 2 kap. RF. Det följer 8:1senare av
RF.

Riksdagen får också enligt 8:3 och 8:5 RF avhända sig normgivnings-
kompetens. Dessa bestämmelser ekonomisk lag och kommu-avser
nallag och är inte relevanta i det här sammanhanget.

Det svårbedömtär i vilken utsträckning åtgärderde regeringensom
får vidta enligt förfogandelagen någon faller in underom ens- -
punkterna i 8:7 RF. Att någoninte åtgärderna i 5-6 §§ förfogande-av
lagen kan ämnena i punkternaett 2-7avse torde heltav klart.vara

Som skäl för åtgärderna i förfogandelagenatt helt eller delvis faller
under 8:7 punkt 1 RF kan åberopas åtgärderna bl.a. haratt till syfte

skyddaatt liv, personlig säkerhet eller hälsa. Detta gäller i varje fall
5 § 6 förfogandelagen, föreskriver åläggaskansom att en person
tillfällig Ävenuppgift sjukvårdspersonal. 5 §som gör detsom
möjligt ålägga ägareatt transportmedel utföraen av att transporter,
syftar i många fall till skydda liv elleratt personlig hälsa. Mot detta
kan invändas i grundlagsbestämmelsensatt första stycke talas om
ämnen inte syften. Att vissa åtgärder vidtas iom syfte skyd-att-
da liv innebär inte med nödvändighet den regeringenatt meddela-av
de föreskriften åtgärdernasäger får vidtasatt hänför sigsom till äm-

skydda liv.net att



för-får meddela med stöd dessaregeringenDe föreskrifter avsom
bestämmelser kandeutsträckning äntorde ifattningar större som

liv,skyddasyfta tilldirektförfogandelagenmed stödmeddelas attav
§ förfogande-åtgärderna i 5Flerahälsa.personlig säkerhet eller av

också detta syfte6 har5 ochframför allt punkternalagen men--
normgivningskom-regeringensOm räcker förindirekt. detta attmer

RF8:7 1iämneförfogandelagen skaenligt ettpetens avse p.anses

helt klart.inteär

utökapå detta sättmöjligheternaOm analys attaven noggrannare
beskedtillämpningsområde skulle negativtförfogandelagens ettge

förfogandela-till utvidgningmöjligheterdetta allainnebär inte att av
redovisadegöra detuttömda. Ett kansättär attannat ovanvaragen

förfogande-formulera2 § samtidigti anslutning till ochtillägget om
i
isåinnehållmaterielltdemåtgärderna i 5 § och kanske ett nyttge å-- i

metodnågot 8:7 RF. En äride ämnena att rege-att annanavavser
fårsäkerhetspolitisk rättsituation inte är attringen i natursom aven

tilläm-bestämmelser skaangivnavissa i förvägföreskriva endastatt

båda metoder.går kombinera dessagivetvisDet attpas.

undantagslagEn allmän

förfogandelagensutökatill möjlighetenalternativ anknyterEtt attsom
undantagslagtilllämpningsområde allmänvidare införaär att aven

sådan lagstiftningandra länder. Eni vissaförekommerden typ som
områ-eller andrade län, kommunerkunna i kraft inomskulle sättas

Mycketextraordinära händelsen.drabbas densärskiltden avavsom
relevantkrav torderegeringsformensredovisatsdet har varaomsom

Ävensådant införandetalternativ.för diskussionäven ett avomen



allmän undantagslag denen utredningentyp här diskuterarav som
fordrar sannolikt ändring regeringsformen.en av

Utredningen kommer för sina fortsatta överväganden lagstift-om
ningsfrågorna utarbeta redogörelseatt för de regleren undan-om
tagstillstånd förekommer i antalm.m. andrasom länder.ett

En särskild aa föreskrifter för enskildaom

Det finns Iagtekniskt också andra lösningar gör samhället vidattsom
extraordinär händelse i fred kan förfogaen över enskildas egendom

eller tjänster. Det går direkt i lag fastslåatt och elleratt denvar en -
uppfyller vissa krav är skyldigsom när det behövsatt fullgöra vissa-

skyldigheter. Detta sker såi fall på anmodan myndighet ellerav en av
företrädare för denna. En lagen detta slag är alltid tillämplig. Denav

förutsätter inte till skillnad från fullmaktslagarna regeringen beslu-att
bestämmelsernatar att ska sättas i kraft.

En möjlighet är räddningstjänstlagenatt utvidgas till omfatta deatt si-
tuationer det frågaär Det kanom. i såsom fall givetvis bli nödvändigt

kompletteraatt lagen med antal bestämmelser.ett Ett alterna-annat
tiv är riksdagen stiftaratt lag räddnings-en ny typav samma som
tjänstlagen eller det i betänkandet tidigare redovisadesom förslaget
till lag vistelsetillstånd för skyddssökandeom utlänningar från kon-
flikt- eller krisområden.
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Utredning påfrestningar och risker i det fredstidaom
samhället frågorvissasamt inom totalförsvaretsom
civila del

Dir. 1993:4

Beslut vid regeringssammanträde199242-21

Chefen för Försvarsdepartementet,statsrådet Björck, anför.

Mitt förslag

föreslårJag kommitté tillkallas föratt påfrestningarutredaatten och ris-
ker i det fredstida samhället vissafrågor inomsamt totalförsvaretscivila del.

2. Inledning

Förmågan hos totalförsvarets civila del grundas det fredstida samhäl
lets och desshandlingsberedskapochomställningsförmågaresurser inför ex-
traordinära situationer. Ett starkt och allsidigt näringsliv tillsammans med
effektiva, robusta och flexibla samhällsfunktioner i övrigt har härvidlag en
avgörandebetydelse.

De beredskapsåtgärdcr vidtas inför krig och krigshotandesituationersom
grundas och kompletterar åtgärder vidtas skilda risker i detmotsom
fredstida samhället. Beredskapsverksamheten måhändabör, i högregrad än
hittills, inriktas omfatta helamot hotskalanatt frcd-kris-krig och i större

ingåutsträckning i de ordinarie riskbedömningar respektivaverksamsom
hetsutövaregör.

Den har för verksamhet i fred förutsättssom ansvar haen motsvarande
i krig. Denna ansvarsprincip medföransvar för beredskaps-ett attansvar

aspekternabeaktasvid planeringen och genomförandet verksamheteniav
fred.

Somjag kommernärmare utveckla i det följandeatt har utvecklingen un-der de decenniernasenaste generellt medförtsett samhälletssårbarhetatt
för olika störningar har ökat. Samtidigt har riskerna i samhälletändrat ka-
raktär och i vissaavseendenökat.



En analys påfrestningarvilka och risker hotar i det fredstidaav som sam-
hället behövergenomföras.

Riksdagen vårenbeslutade 1992 totalförsvarets inriktning förom
åren 199293- 199697 prop. l99l92sl02, bet. 199192:FöU12, rskr.
199192337.

Försvarsutskottet framhöll i sitt betänkande det kan finnas skäl iatt att
särskild ordning hur samhälletsöverväga beredskap olika fredstida hotmot
skall kunna stärkas. I det sammanhangetbör även, i förberedel-ledettsom

inför totalförsvarsbcslut,nästa frågorövervägasvissa inom totalför-serna
civila del.svarets

Vad utskottet anfört riksdagen sin mening regeringen till känna.gav som
I likhet med riksdagen jag parlamentarisk kommittéatt bör till-anser en

kallas för frågor.dessaövervägaatt

Regeringen bemyndigade den 20 juni 1991chefen för Försvarsdeparte-
tillkalla särskildmentet utredare föratt göraatt översyn dels led-en en av

ningsorganisationen nivåcentral och regional inom totalförsvaret, dels
myndighetsstrukturen inom Försvarsdepartementetsverksamhetsområde.
Enligt direktiven dir. 1991:44 skall utredningen detnär gäller totalförsva-

civila del bl.a. lämna förslagrets beträffande ledningsorganisationenoch
myndighetsstrukturen.

Påfrestningar3. och risker i det fredstida samhället

De decenniernasutveckling har inneburitsenaste väsentlig ökningen av
samhällets specialiseringoch komplexitet. Samtidigt ställs högre krav
produktivitet ochkostnadseffektivitet påverkarvilket verksamhetensinrikt-

Påning i enskildafall. helt tidigaresättett änannat är samhälletsolika verk-
samheter integrerade i och beroende varandra. Sammantagethar dettaav

sårbarhet.fört med sig ökad Störningar i samhällsfunktion fåkan kon-en en
mångaområden.sekvenser Exempel härpå elförsörjningenär och tele-

Ocksåkommunikationerna. datorberoendet sårbarhet.leder till ökad Ett
drag i samhällsutvecklingenannat denär storskalighet eftersträvasiatt som

produktion och distribution ökar riskerna för enstakaolyckor, vidatt t.ex.
tillverkning, lagring och farliga kantransport ämnen, allvarliga konse-av
kvenserför människor och miljö.

Driften kärnkraftverk förknippadär med särskilda säkerhetsproblem.av
Liknande säkerhetsproblemkan förknippade med driften ke-vara storaav
miskafabriker och andra anläggningardär farliga hanteras.ämnen Eftersom
svåraolyckor kan gränsöverskridandeeffekter berör dessaproblem inte



bara de länder där anläggningarna belägna.är
Mindre beroende samhällsutvecklingen följdernaärav naturkatastro-av

fer olika slag.Den nämndaökade komplexiteten iav samhällethar emeller-
tid medfört konsekvenserna sådanaatt även händelseri vissafall kanav bli

svårareochstörre förutse tidigare.att än
En starkt förvärrad ekonomisk situation eller större kärnkraftolycka ien

de f.d.öststaterna kan komma medföra sådanatt tillströmning flyk-en avpåfrestningarnatingar iatt olika avseenden samhälletkan bli dramatiska.
Det ocksåbör framhållas även samhällsutvecklingenatt medför ris-om att

kerna för allvarliga olyckor och samhällsstörningarförändras, innebär den
också möjligheteratt och kan skapasförnya minskakonsekven-resurser att

olyckorna och störningarna inomsernaav samhälletsolika delar.
Riskerna inteår beroende nationella, sektoriella och administrativaav

Detta förhållandegränser. medför, tillsammansmedsamhälletsökade kom-
plexitet, krav ökad samverkanmellan statligaen myndigheter, kommu-

och näringsliv. Somgrund förner samverkanatt äger och fören attrum er-forderliga åtgärder vidtas bör ligga olika slag riskanalyser.En ledstjärnaav
bör ökade påkrav i de någonfallatt förorsakarvara risker skall denneockså

för åtgärder dematt vidtas. Dettaansvara mot ligger i linje medden mil-
jöskyddsområdet vedertagnas.k. Polluter PaysPrinciple.

Påalla de här nämndaområdenafinns beredskap innefattaren som orga-nisatoriska, personella, ekonomiska, administrativa och legalaåtgärder. På
vissaområden vidtas också, inom för planeringen inom totalförsva-ramen

civila delrets säkerhetspolitiska krisermot och krig, beredskapsåtgärder
år betydelse vidäven fredstidasom störningar.av

Förutom de faktorer jag kannämnt det svenskasamhälletovan utsättas
för svåraävenandra påfrestningar. Vårt öppna samhällekan i vissasituatio-

sårbart, både i akuta lägenochnervara resultat allmänettsom av normupp-
lösning.Exempel detta kriminalitet,är drogmissbruk, regelbrott, etniskt
religiösa polariseringstendenseroch rasism. Sådanaproblem allvarligaär

måsteoch fortlöpande beaktas.Jag emellertid de primärt böratt han-anser
iteras sammanhang.annat

Kommittén bör inledningsvis analysera påfrestningar och risker i det
fredstida samhället överväga beredskapsåtgärdernasamt är tillräckliga.om
Analysen skall risker och påfrestningar härrör från såvälavse svenskasom

utländskaförhållanden. Olikasom scenarionbör beskrivasochutnyttjas för
belysakonsekvensernaatt för samhället. Mot bakgrund någonattav syste-

matisk tvärsektoriell analysochbedömning hittills inte gjorts bör kommittén
därefter pröva beredskapsåtgärderna områdenolikaom tillräckligtär
samordnadeoch erfarenheter från område bedömsett kunnaom utnyttjas i
större utsträckning områden.andra

Bland frågor härutöver bör studeras riskersom är bl.a. inom denkemiska



industrin frågor sådansamordningsamt förebyggandeåtgärder frånom av
samhälletssida det gällernär bl.a. fysisk planering och miljö. ökadEnyttre
och systematiseradanvändning riskanalyser bör övervägasi dettamera av
sammanhang.Detta bör innefattaäven farligt gods, bl.a.transporter därav
valet mellan olika transportslag och olika transportvägar väsentligär en
fråga.

Kommittén bör beakta behovet föreslå åtgärderoch för anpassningtillav
resultaten det internationella samarbetet, ECB-konventionenav t.ex. om
gränsöverskridande konsekvenser industriolyckor, OECD:s Guidingav
Principles for Chemical Accident Prevention, Preparednessand Response

OECD:s Polluter PaysPrinciple.samt
En svenskberedskap för räddningsinsatseri andra länder har etablerats
Statens räddningsverk i enlighet med vad regeringen berettav Riksdagen

tillfälle del prop. 1989902100att ta bil. 6 55. Kommittén skall prövaav s.
förutsättningarna för inom för dennaatt beredskapöka utnyttjandetramen

för detta ändamål inom den civila delen totalförsvaret.av resurser Här-av
vid skall kommittén beakta de förslag den s.k. Pliktutredningen Fösom
1991:02 kan komma lämna frågan.iatt

När det gäller den grundläggande ansvarsfördelningen mellan Statens
ÖverstyrelsenRäddningsverk och för civil beredskap utgåskall kommittén

från följande.
Ansvaret för ledning och samordning beredskapsförberedelserinomav

totalförsvaretscivila del för Översty-säkerhetspolitiska åvilarkriser och krig
relsen för civil beredskap.

Ansvaret för samordnasamhälletsatt verksamhet inom befolkningsskydd
och räddningstjänst och för bevaka riskutvecklingenatt inom verksamhets-
området verka åtgärderförsamt vidtas föratt befolkningens skydd och för

förebygga åvilarolyckoratt Statensräddningsverk.
Frågor rörande ledningsorganisationeninom totalförsvarets civila del prö-

för närvarande Utredningen Fö 1991:04 lednings-vas och myndig-av om
hetsorganisationenför försvaret LEMO.

Utgångspunkten för kommitténs övervägandenoch förslag skall attvara
samhälletstotala kostnader åtgärderför syftar till påfrestningarmötaattsom
och risker det fredstida samhälletskall oförändrade eller,1 t.ex.vara genom
bättre samordning, kunna sänkas.

4. Utvecklingen inom totalförsvarets civila del

Som led i förberedelserna inför flerårigaett nästa totalförsvarsbeslutbör
övervägasvilka drag i samhällsutvecklingen års5 10 sikt har särskiltsom-

betydelse för möjligheternastor för totalförsvarets civila del lösa sinaatt



uppgifter.
Grundläggande härvid utvecklingen i samhälletär detnär gäller speciali-

förmågan motståsering påfrestningar inneboendeattsamt robusthet,genom
flexibilitet omställningsförmåga.och

En översiktlig bedömningbör utvecklingen kangöras medföra väsent-om
områdenliga problem har central betydelseför förmågan hos total-som

försvaretscivila del under säkerhetspolitiska kriser och i krig.
utgångspunktEn för kommitténs övervägandenskall den sâkerhets-vara

politiskt grundade inriktning i fastställdesför totalförsvaretsstort civilasom
årsi försvarsbeslut.del 1992

VissabolagiseringEn statliga affärsverk har inletts. de berördaav av ver-
ken har betydelseför beredskapen.stor Inom regeringskansliet förövervägs
närvarande ihur varje särskilt fall erforderlig hänsynskall kunna till be-tas
redskapsaspekterna.Kommittén bör följa detta arbete.

En överföring ytterligare uppgifter inom civilförsvaret frånav till-staten
kommunerna förbereds. Reformen syftar till samlatytterst hosett ansvar
kommunerna för befolkningsskyddet och räddningstjänsten på lokal nivå
och till integrering beredskapsåtgärdernainom funktionen med denen av
förebyggandeoch skadeavhjälpandeverksamheten i fred.

sammanhanget5. åtgärdermellan för påfrestningarmötaatt ochriskeri det
fredstida samhälletoch beredskapsåtgärder säkerhetspolitiskamot kriser
och krig

Totalförsvarets civila del har till uppgift planera och vidta beredskaps-att
åtgärderför säkerhetspolitiska kriser och krig. åtgärderDessa dimensione-

och utformas utifrån de särskildakrav dessasituationerras ställer. Detsom
måsteemellertid betonas det det fredstida samhälletäratt denutgörsom

Åtgärderhelt avgörandegrunden för beredskapen. vidtas påfrest-motsom
ningaroch irisker det fredstida samhället viktigtär komplement.ett

Beredskapshänsyni planeringen den fredstida verksamhetenochav sam-
hällsutvecklingen område fåttär ökad uppmärksamhetett i beredskaps-som
planeringen.Kommittén bör föreslåochöverväga metoder för förbättraatt
förutsättningarna sådantför hänsynstagande.

åtgärderDe vidtas påfrestningarför möta ochriskeriatt det fredstidasom
mångasamhället i på områdenvidtas fall åtgärderocksådär vidtas inom ra-

för beredskapen säkerhetspolitiskakriser och krig. Kommitténmot börmen
pröva möjligheterna inom de områdenaolika i ökadatt utsträckning vidta
sådanaåtgärder i sammanhang.ett



Övriga frågor totalförsvaretscivila del6. rörande

flerårigaförberedelsernainför totalförsvarsbeslutInom för nästaramen
ambitionenmålenmåste förrörande totalförsvarets d-övervägandengöras

utgångspunkter bedömningarbl.a. rörande den säker-vila del. Viktiga är
hetspolitiska utvecklingen den och omfattningen för-närmare artensamt av

återkommerfrånbehov stöd totalförsvarets civila del. Jagsvarsmaktens av
hänseendentill regeringen med förslag till hur underlag i dessaettsenare

skall fram.tas

Tidsplan m.m.
september1993redovisa medKommittén bör den30 delrapportsenast en

påfrestningar, beredskapsåtgärderianalys risker ochdels preliminären av
samordningdels övervägandenoch förslag dendet fredstida samhället, om

utgångspunktåtgärder preliminär haerfordras. Kommittén bör somsomav
årutgångenvid 1994.slutredovisning skall görassenastatt av

regeringensdirektiv till samtligavad iKommittén skall beakta sägssom
angående inriktningutredningsförslagenskommittéer särskildautredareoch

utredningsverksamhetendir. 1984:5 och beaktande EG-aspekter iavom
dir. 1988:43.

samråda Fömed berörda myndigheter, UtredningenKommittén skall
LEMO1991:04 myndighetsorganisationenför försvaretlednings-ochom

frågor1992:03 för vissa plan- och byggla-och Utredningen M överatt se
gen, m.m.

Hemställan8.

har be-Med hänvisningtill vadjag anfört hemställerjag regeringenattnu
myndigar chefen för Försvarsdepartementet

tillkalla kommitté omfattad kommittéförordningenatt en av-
ledamöter, fredstida1976:119 med högst elva med uppdrag utredaatt-

påfrestningar frågoroch risker vissa inom totalförsvarets civila del,samt
ledamöterna ordförande,attatt utse en av vara

sakkunniga, sekreterare biträdebesluta ochexperter,att annatom
kommittén.

Vidare hemställerjag regeringenbeslutar skall belastakostnadernaatt att
fjärde huvudtitelns anslagUtredningarm.m.
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Statens offentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Finansdepartementet
En datalag.[10]ny Nyavillkorförekonomiochpolitik ekonomi--EGochvåragrundlagar.[14] kommisionensförslag.[16]Ökatpersonval.[21] Nyavillkorförekonomiochpolitik ekonomi--HandläggningenvissaSäkerhetsfrågan[26]av kommisionensförslag.Bilagor.[16]Reaktion ungdomsbrott.DelA ochmot B. [35] Riksbankenochprisstabiliteten.[20]Justitiekanslern.Enöversyn JK:sarbetsuppgifterav Vadär statsrådsarbeteett värt [22][37]m.m. Bankstödsnänmden.[28]Fri-ochrättighetsfrågor.DelA ochB. [40] Fortsattreformering företagsbeskattningen.avDetallmännasskadeståndsansvar.[55] Del [29]Polisensrättsligabefogenheter.[60] Folk-ochbostadsräkningär 1990ochi framtiden.[41]Personochparti Studieri anslutningtill Översyn- tjänsteinkomstbeskatmingen.av [44]Personvalskommitténsbetänkande Kostnadsutjänuiingmellankommuner.[53]ÖkatpersonvalSOU 1993:21.[63] Beskattning fastigheter,delIavVerkställighet fängelsestraff.[76]av Schablonintäktellerfastighetsskatt[57]-statsförvaltningenochEG.[80] Effektivareledningi statligamyndigheter.[58]

Rättssäkerhetenvidbeskattningen.[62]Utrikesdepartementet VissamervärdeskattefrágorII, offentligverksamhet-Stymings-ochsamarbetsformeri biståndet.[l] [75]m.m.Kontrollenöver strategisktkänsligaexpon [56] Statistikav ochintegritet,varor. del1 Skyddföruppgiftertill-denstatligastatistiken [83]m.m.Försvarsdepartementet
Lag Utbildningsdepartementettotalförsvarsplikt.[36]om
Försvaretshögskolor.[42] Kursplanerförgrundskolan.[2]Massflykttill Sverige asyl-ochhjälpsökande.[89]av Ersättningförkvalitetocheffektivitet.

Utformning resurstilldelningssystemettnytt förav-Socialdepartementet grundläggandehögskoleutbildning.[3]Statligtstödtill rehabilitering Vârdhögskolortortyrskadadeavflyktingar fl. [4] kvalitetm. utveckling huvudmannaskap.[12]- - -Bensodiazepinerberoendeframkallande Kunskapenspsykofarmaka. krona.[23]-[5] Frågorför folkbildningen.[64]
Socialförsäkringsregister. Ursprungochutbildning socialsnedrekryteringtill-Rättentill biståndinomsocialtjänsten. högre[30] studier.[85]
Kommunernasroll påalkoholomrádetochinom Jordbruksdepartementetmissbrukarvården.[31]
Hälso-ochsjukvårdeni framtiden modeller.[38]tre Livsmedelshygienochsmåskaliglivsmedelsproduktion.-Ettármedbetalningsansvar.[49] [61
Serveringsbestämmelser.[50] Socialaåtgärderförjordbrukare.[25]Överföring HIV-smitta Åtgärderläkemedletav genom för förberedaSverigesatt jordbrukochPreconativ.[61] livsmedelsindustriför EG.[33]Frivilligtsocialtarbete.Kartläggningochkunskaps-

Arbetsmarknadsdepartementetöversikt.[82]
Arrmingsvänligasjukhus för skydda,stödjaatt och Nyanställningsskyddslag.- [32]främjaamning.[86] Politik arbetslöshet.[43]mot

Ersättningvidarbetslöshet.[53]Kommunikationsdepartementet Översyn arbetsmiljölagen.[81]avPostlag.[9]
Ökadkonkurrenspåjärnvägen.[13]
Förarprövare.[34]



Statens offentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning

Kulturdepartementet Miljö- och naturresursdepartementet
Löneskillnader lönediskriminering.och AcceptansToleransDelaktighet.[18]
Omkvinnoroch arbetsmarknaden. ochmiljöarbetet.män [7] Kommunerna [19]
böneskillnaderochlönediskriminering.Omkvinnor Miljöbalk.Del och [27]l
och påarbetsmarknaden.Bilagedel.[8] Naturupplevelser buller kvalitetmän värna.utan atten-Ägandet radioochtelevisioni allmänhetenstjänst. [51]av

Handlingsplan buller.l17l mot
Utlänningslagen partiell Handlingsplan buller.[24] Bilagedel.[65]översyn. moten-En för filmcensuren.[39] Lag införande miljöbalken.[66]gräns om av
Utvisning grund brott.[54] Slutförvaring kämbränsleKASAMsanväntav av -yttrande SKBsFUB-program92.[67]över
Näringsdepartementet Miljöskadeförsälcringenframtiden.i [78]

Handelochmiljö hållbar [79]spelplan.Svenskareglerför internationellomfördelning motolja enav -
vid oljekris.[15]en
Elkonkurrensmednätmonopol.[68]
RevisorernaochEG.[69]
Strategiförsmáföretagsutveckling.[70]
Innovationerför Sverige.[84]
Beredskapslagringolja. [87]av
Civildepartementet

demokratinsTrosabrytersigloss.Bytänkandeeller
räddning.[45]
Vissakyrkofrágor.[46]
Konsekvenservalmöjligheterinomskola,av
barnomsorg.äldreomsorgochprimärvård.[47]
Kommunalaverksamheteri förvaltningochiegen
kommunalaaktiebilag.Enjämförandestudie.[48]
Nymarknadsföringslag.[59]
Organisationernasbidrag.[7l]
Att inhämtasynpunkterfrånmedborgarnaDet-kommunalaomröstningsinstituteti tillämpning.[72]
Radikalaorganisationsförändringarkommuneri och
landsting.[73]
Kvalitetsmätningi kommunalverksamhet.[74]
Kommunaltjänsteexportochinternationelltbistánd.[77]
ProduktsäkerhetslagenochEG.[88]


